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Rezumat: Recent, în dreptul inter-

național au apărut anumite tendințe cu 

privire la îndatoririle recunoscute pe scară 

largă ale persoanelor și statelor, de a 

investiga și a urmări penal crimele 

internaționale. Aceste tendințe au apărut 

din jurisprudența sistemelor regionale de 

drepturi ale omului, pentru a spori 

abilitățile statelor de a respecta principiul 

încălcărilor grave ale drepturilor omului 

ca încălcări ale tratatelor privind 

drepturile omului și de a obliga statele să 

investigheze și să pună în urmărire aceste 

încălcări. Obligațiile sunt impuse de 

legislația internațională a drepturilor 

omului (IHRL), de dreptul internațional 

umanitar (IHL) și de dreptul penal 

internațional (ICL). Această lucrare 

prezintă modul în care îndatoririle 

persoanelor și statelor, de a investiga și de 

a judeca infracțiunile internaționale, sunt 

dezvoltate în cadrul celor trei sisteme 

legale, și apoi discută legăturile organice 

slabe dintre IHRL, IHL și ICL, așa cum 

este indicat de jurisprudență. Întrucât sfera 

de aplicare a obligației de prevenire a 

infracțiunilor internaționale, la nivelul 

statului și la nivelurile individuale, din 

IHRL și ICL, nu a fost studiată sistematic 

până în prezent, prezentarea abordează 

ulterior problema cu privire la măsura în 

care indivizii și statele sunt obligate să 

prevină crimele internaționale, în temeiul 

dreptului internațional de astăzi. 

 

Recent Trends in 

International Law on the 

Duties of States and 

Individuals to Prosecute, 

Investigate, and Prevent 

International Crimes 
 

 

Hitomi TAKEMURA PhD 

Hitotsubashi University, Tokyo,  

Japan 
hitomi.takemura@gmail.com 

 

 
Abstract: Recently, certain trends have 

emerged in international law on the 

widely recognized duties of individuals 

and states to investigate and prosecute 

international crimes. These trends have 

arisen from the jurisprudence of regional 

human rights systems to enhance the 

abilities of states to comply with the 

principle of serious human rights 

violations as violations of human rights 

treaties and to obligate states to 

investigate and prosecute such violations. 

Duties are required by international 

human rights law (IHRL), international 

humanitarian law (IHL), and 

international criminal law (ICL). This 

presentation introduces how the duties of 

individuals and states to investigate and 

prosecute international crimes are 

developed under the three legal systems 

and then discusses the poor organic links 

between IHRL, IHL, and ICL as indicated 

by jurisprudence. Since the scope of the 

obligation to prevent international crimes 

at the state and the individual levels in 

IHRL and ICL has not been 

systematically studied to date, the 

presentation subsequently approaches the 

issue regarding to what extent individuals 

and states are obligated to prevent 

international crimes under international 

law today. 
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Cuvinte cheie: drept internațional; 

crime internaționale; crime împotriva 

umanității; genocid; crime de război. 

Încadrarea subdomeniului: Drept 

internațional 

 

 

Introducere 

 

Anumite tendințe recente au apărut 

în dreptul internațional bazate pe 

îndatoririle recunoscute pe scară largă 

ale persoanelor și statelor de a investiga 

și a urmări penal crimele internaționale, 

respectiv genocidul, crimele împotriva 

umanității și crimele de război. Aceste 

tendințe au apărut din jurisprudența 

sistemelor regionale de drepturi ale 

omului pentru a spori abilitățile statelor 

de a respecta principiul încălcărilor 

grave ale drepturilor omului ca 

încălcări ale tratatelor privind 

drepturile omului și de a obliga statele 

să investigheze și să pună în urmărire 

aceste încălcări. Obligațiile sunt impuse 

de legislația internațională a drepturilor 

omului (IHRL), de dreptul internațional 

umanitar (IHL) și de dreptul penal 

internațional (ICL). 

Acest referat prezintă modul în care 

îndatoririle statelor și ale persoanelor, 

de a judeca, de a investiga și de a 

preveni infracțiunile internaționale, 

sunt dezvoltate în cadrul celor trei 

sisteme legale, și apoi discută legăturile 

organice slabe dintre state și persoane, 

așa cum este indicat de jurisprudență. 

În timp ce formularea drepturilor de 

urmărire penală și pedepsire par 

aproape interschimbabile, datoria de a 

pedepsi este un concept relativ mai larg 

și deseori utilizat în contextul IHRL, în 

timp ce obligația de a urmări 

investigaţia penală este folosită atunci 

când ne referim la regula avută în 

vedere de organele judiciare (obligația 

extrădării sau urmăririi penale în 

 

Keywords: International Law; 

International Crimes; Crimes against 

Humanity; Genocide; War Crimes. 

Framing subdomain: International 

Law  

 

 

Introduction 

 

Certain recent trends have emerged 

in international law based on the 

widely recognized duties of 

individuals and states to investigate 

and prosecute international crimes, 

namely genocide, crimes against 

humanity, and war crimes. These 

trends have arisen from the 

jurisprudence of regional human 

rights systems to enhance the abilities 

of states to comply with the principle 

of serious human rights violations as 

violations of human rights treaties and 

to obligate States to investigate and 

prosecute such violations. Duties are 

required by international human rights 

law (IHRL), international 

humanitarian law (IHL), and 

international criminal law (ICL).  

This paper introduces how the 

duties of States and individuals to 

prosecute, investigate, and prevent 

international crimes are developed 

under the three legal systems and then 

discusses the poor organic links 

between States and individuals as 

indicated by jurisprudence. While the 

wordings of the duties to prosecute 

and punish seem almost 

interchangeable, the duty to punish is 

a relatively broader concept and often 

used in the context of IHRL, whereas 

the duty to prosecute is used when 

referring to the rule of aut dedere aut 

judicare (the obligation to extradite or 

prosecute in international law) [1]. 

Discussion of the duty to investigate 

the crime of aggression has been 

http://juridica.ugb.ro/
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dreptul internațional) [1]. Discuția 

privind obligația de a investiga 

infracțiunea de agresiune, a fost 

acordată cu puțină atenție și chiar 

îndatoririle legale internaționale pentru 

prevenirea și pedepsirea infracțiunii de 

agresiune, au fost o caracteristică 

aproape exclusivă a Consiliului de 

Securitate al Națiunilor Unite, până la 

Curtea Penală Internațională (ICC) [2] i 

s-a dat jurisdicție cu privire la 

infracțiunea de agresiune când Statutul 

de la Roma al ICC a devenit efectiv la 

17 iulie 2018 [3]. 
 

1. Obligația statului de a urmări 

penal crimele internaționale 

 

Până la sfârșitul Primului Război 

Mondial, în general, statele puteau să 

stabilească în mod liber dacă să 

pedepsească proprii lor resortisanți sau 

soldații inamici capturați, pentru 

încălcarea legilor și obiceiului 

războiului. Remediul internațional 

principal pentru astfel de încălcări a 

fost pecuniar, așa cum se vede la 

articolul 3 din Regulamentul de la 

Haga din 1907 [4]. Cu toate acestea, 

Tratatul de la Versailles a avut în 

vedere urmărirea penală a persoanelor 

acuzate de fapte care încalcă legile și 

obiceiurile de război, de către 

tribunalele militare, deși Germania a 

condus singură aceste acțiuni. În urma 

celui de-al Doilea Război, în 1949, 

patru tratate cuprinzând Convențiile de 

la Geneva au impus în mod clar statelor 

obligația de a judeca încălcările grave 

ale acestora [5]. Cu toate acestea, 

deoarece Convențiile de la Geneva au 

fost redactate în climatul Războiului 

Rece, datoria de a urmări penal 

încălcările grave este limitată la 

contextul conflictului armat 

internațional (IAC). Articolul 3 comun 

din Convențiile de la Geneva, prima 

normă internațională care 

given little attention, and even the 

international legal duties to prevent 

and punish the crime of aggression 

have been an almost exclusive feature 

of the United Nations Security 

Council until the International 

Criminal Court (ICC) was given 

jurisdiction over the crime of 

aggression when the Rome Statute of 

the ICC become effective on July 17, 

2018 [3]. 

 

1. The State’s Duty to Prosecute 

International Crimes 

 

Until the end of World War I 

(WWI), generally speaking, States 

could freely determine whether to 

punish their own nationals or captured 

enemy soldiers for violations of the 

laws and custom of war. The primary 

international remedy for such 

violations was pecuniary, as seen in 

Article 3 of the 1907 Hague 

Regulation [4]. However, the Treaty 

of Versailles contemplated the 

prosecution of persons accused of acts 

in violation of the laws and customs 

of war by the military tribunals, 

though Germany conducted such 

prosecutions by themselves. 

Following World War II (WWII), in 

the 1949 four treaties comprising the 

Geneva Conventions clearly imposed 

on States a duty to prosecute grave 

breaches of them [5]. However, 

because the Geneva Conventions 

were drafted in the climate of the 

Cold War, the duty to prosecute grave 

breaches is limited to the context of 

international armed conflict (IAC). 

Common Article 3 of the Geneva 

Conventions, the first international 

norm regulating non-IAC, does not 

provide for an explicit duty to 

prosecute [6]. Accordingly, 

differences occur between IAC and 

non-IAC in the treatment of immunity 

http://juridica.ugb.ro/
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reglementează non-IAC, nu prevede o 

obligație explicită de urmărire penală 

[6]. În consecință, există diferențe între 

IAC și non-IAC, în tratamentul 

imunității sau amnistiei acordate 

autorilor infractorilor de război.  

Cu toate acestea, întrebarea, dacă 

obligația de a urmări penal crimele de 

război, este recunoscută în temeiul 

dreptului internațional, depinde de 

măsura în care amnistia națională 

pentru o conduită penală specifică este 

permisă în temeiul IHRL și ICL [7]. 

Întrucât, Convențiile de la Geneva 

impun obligații absolute statelor părți, 

care le împiedică să acorde autorilor 

imunitate sau amnistie de la urmărire 

penală pentru încălcări grave în 

contextul IAC [8], articolul 6 alineatul 

(5) din Protocolul adițional 1977 din 

Convențiile de la Geneva („Protocol 

adițional II ”), este singura dispoziție 

care se referă la amnistie și care 

încurajează statele părți să acorde cea 

mai largă amnistie posibilă persoanelor 

care au participat la non-IAC [9]. Cu 

toate acestea, există loc pentru o 

interpretare restrictivă a acordării 

amnistiei persoanelor acuzate de crime 

de război în afara IAC, atunci când 

aceste fapte reprezintă crime, cum ar fi 

tortura sau dispariția forțată în temeiul 

Convenției împotriva torturii și a altor 

tratamente sau pedepse crude, inumane 

sau degradante. („Convenția împotriva 

torturii”) sau Convenția internațională 

pentru protecția tuturor persoanelor 

împotriva dispariției forțate (respectiv 

„Convenția privind dispariția forțată”), 

deoarece aceste tratate impun obligații 

statelor de a face astfel de acte 

pedepsibile cu sancțiuni 

corespunzătoare [10].  

Există nu numai obligația de 

urmărire în justiție a crimelor de război 

în Convențiile de la Geneva, dar și 

obligația de a judeca genocidul, în 

temeiul Convenției privind genocidul. 

or amnesty granted to perpetrators of 

war criminals. 

Yet, the question whether the duty 

to prosecute war crimes under 

international law is recognized to 

depend on the extent to which 

national amnesty for a specific 

criminal conduct is allowed under 

IHRL and ICL [7]. Whereas the 

Geneva Conventions impose absolute 

obligations on the States Parties that 

prevent them from granting 

perpetrators immunity or amnesty 

from prosecution for grave breaches 

in the context of IAC [8], Article 6(5) 

of the 1977 Additional Protocol II to 

the Geneva Conventions (“Additional 

Protocol II”) is the only provision 

dealing with amnesty that encourages 

the States Parties to grant the broadest 

possible amnesty to persons who have 

participated in non-IACs [9]. 

Nonetheless, there is room for 

restrictive interpretation of granting 

amnesty to persons charged with war 

crimes in non-IACs, when these acts 

amount to crimes, such as torture or 

enforced disappearance under the 

Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (“Torture 

Convention”) or the International 

Convention for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance 

(“Enforced Disappearance 

Convention”), respectively, because 

these treaties impose duties on States 

to make such acts punishable by 

appropriate penalties [10]. 

There is not only exists the duty to 

prosecute war crimes in the Geneva 

Conventions but also the duty to 

prosecute genocide under the 

Genocide Convention. Tams, 

interprets Article I of the Genocide 

Convention as imposing on the 

Contracting Parties three essential 

obligations: a duty to prevent 

http://juridica.ugb.ro/
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Tams, interpretează articolul I din 

Convenția privind genocidul, ca 

impunând părților contractante trei 

obligații esențiale: o obligație de a 

preveni genocidul, o obligație de a 

pedepsi pe făptașii săi și o obligație a 

statelor de a nu comite genocid [11]. 

Sursa articolului I din Convenția 

privind genocidul este Rezoluția 96 (I) 

a Adunării Generale a Națiunilor Unite 

[12]. Pe baza acestei rezoluții, 

Secretariatul a pregătit un proiect [13], 

iar Comitetul Ad-Hoc l-a elaborat. 

Comitetul a dezbătut cu seriozitate 

locul unde să fie amplasat acest articol 

în text, dar nu și conținutul acestuia, în 

special obligația de a preveni [14]. 

Dispozițiile relevante ale obligației de 

urmărire penală, în temeiul Convenției 

privind genocidul, sunt articolele I, IV 

și VI. Articolul I obligă părțile 

contractante să prevină și să 

pedepsească genocidul comis în 

perioade de pace sau război. Articolul 

IV obligă părțile contractante să 

pedepsească persoanele care comit 

genocid sau alte acte enumerate la 

articolul III. Articolul VI presupune ca 

persoanele acuzate de genocid, sub 

orice formă, să fie judecate de către 

statul în care a fost săvârșită fapta sau 

de un tribunal penal internațional care a 

primit jurisdicția părților contractante. 

Convenția privind genocidul reflectă 

astfel o idee a urmăririi penale de la 

Nürenberg, un ordin internațional prin 

care îndatoririle și drepturile 

internaționale sunt executate direct de 

un tribunal penal internațional [15]. 

Când a fost pusă sub semnul 

întrebării responsabilitatea Serbiei, de a 

urmări penal genocidul din Srebrenica, 

o parte din Bosnia și Herțegovina, în 

primul caz de aplicare a Convenției 

privind prevenirea și pedepsirea crimei 

de genocid, Curtea Internațională de 

Justiție (ICJ) a reținut că „obligația de a 

judeca autorii masacrului de la 

genocide, a duty to punish its 

perpetrators, and a duty on states not 

to commit genocide [11]. The root of 

Article I of the Genocide Convention 

is United Nations General Assembly 

Resolution 96(I) [12]. On the basis of 

this resolution, the Secretariat 

prepared a draft [13] and the Ad Hoc 

Committee drafted it. The Committee 

earnestly debated where to locate this 

article, but not the content of it, 

especially the duty to prevent [14]. 

The relevant provisions of the duty to 

prosecute under the Genocide 

Convention are Articles I, IV, and VI. 

Article I obliges the Contracting 

Parties to prevent and punish 

genocide committed in times of peace 

or war. Article IV obliges the 

Contracting Parties to punish persons 

who commit genocide or other acts 

enumerated in Article III. Article VI 

presupposes that persons charged with 

genocide in any form are to be tried 

by the State where the act was 

committed or by an international 

penal tribunal granted jurisdiction by 

the Contracting Parties. The Genocide 

Convention thus mirrors an idea of 

the Nuremberg prosecutions, an 

international order in which 

international duties and rights are 

directly enforced by an international 

criminal tribunal [15].  

When Serbian responsibility to 

prosecute the genocide in Srebrenica, 

a part of Bosnia and Herzegovina, 

was called into question in the first 

case of Application of the Convention 

on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide, the 

International Court of Justice (ICJ) 

held that “an obligation to try the 

perpetrators of the Srebrenica 

massacre in Serbia’s domestic courts 

cannot be deduced from Article VI. 

Article VI only obliges the 

Contracting Parties to institute and 
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Srebrenica în instanțele interne ale 

Serbiei nu poate fi dedusă din articolul 

VI. Articolul VI obligă doar părțile 

contractante să instituie și să exercite 

jurisdicția penală teritorială; în timp ce, 

cu siguranță, nu interzice statelor, în 

ceea ce privește genocidul, să confere 

jurisdicție instanțelor lor penale pe baza 

altor criterii decât [principiul 

teritorial]” [16]. 

Ulterior adoptării cu succes a 

Convenției de genocid și pe fondul 

criticilor crescânde împotriva 

regimurilor de apartheid, Adunarea 

Generală a Națiunilor Unite a adoptat 

Convenția de apartheid în noiembrie 

1973. Articolul IV obligă statele părți 

să adopte măsuri legislative, judiciare 

și administrative pentru urmărirea 

penală, judecata și pedepsirea în 

conformitate cu jurisdicția lor a 

persoanelor responsabile sau acuzate de 

infracțiunea de apartheid. Cu toate 

acestea, Convenția de apartheid este 

considerată a fi fost adoptată din 

motive politice, deoarece nimeni nu a 

fost judecat pentru infracțiunea de 

apartheid însăși, comisă în Africa de 

Sud [17]. 

Pe lângă genocid și crima de 

apartheid, tortura poate constitui o 

crimă împotriva umanității atunci când 

este comisă în anumite circumstanțe. 

Conform articolului IV din Convenția 

privind tortura, statele părți se vor 

asigura că toate actele de tortură sunt 

infracțiuni în conformitate cu legea lor 

penală. Conform articolelor V și VII, 

statele părți sunt obligate să stabilească 

jurisdicția cu privire la infracțiunea de 

tortură, în cazurile în care infractorul 

este cetățean al statului. În cazul în care 

un astfel de stat parte nu-l extrădează 

pe infractor, Convenția îl obligă să 

prezinte cazul autorităților competente 

pentru urmărire penală. Organul de 

punere în aplicare a Convenției privind 

tortura, Comitetul împotriva torturii, și-

exercise territorial criminal 

jurisdiction; while it certainly does 

not prohibit States, with respect to 

genocide, from conferring jurisdiction 

on their criminal courts based on 

criteria other than [the territorial 

principle]” [16]. 

Subsequent to the successful 

adoption of the Genocide Convention 

and amid the increasing criticism 

against the apartheid regimes, the 

United Nations General Assembly 

adopted the Apartheid Convention in 

November 1973. Article IV obliges 

the States Parties to adopt legislative, 

judicial, and administrative measures 

to prosecute, try, and punish in 

accordance with their jurisdiction 

persons responsible for or accused of 

the crime of apartheid. Nonetheless, 

the Apartheid Convention is 

considered to have been adopted for 

political reasons because no one has 

been tried for the crime of apartheid 

itself committed in South Africa [17]. 

In addition to genocide and the 

crime of apartheid, torture can 

constitute a crime against humanity 

when committed under certain 

circumstances. Under Article IV of 

the Torture Convention, the States 

Parties shall ensure that all acts of 

torture are offences under their 

criminal law. Under Articles V and 

VII, the States Parties are obliged to 

establish jurisdiction over the crime of 

torture in cases where the offender is 

a national of the state. If such a State 

Party does not extradite the offender, 

the Convention obliges it to submit 

the case to its competent authorities 

for prosecution. The implementing 

body of the Torture Convention, the 

Committee Against Torture, has made 

known its views on individual 

communications and declared that the 

States Parties must investigate and 

punish the alleged torture [18]. 
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a făcut cunoscute opiniile asupra 

comunicărilor individuale și a declarat 

că statele părți trebuie să investigheze 

și să pedepsească presupusa tortură 

[18]. 

Deoarece, Statutul de la Roma 

aplică obligația fiecărui stat, de a-și 

exercita jurisdicția penală față de cei 

responsabili de infracțiuni 

internaționale, numai în al șaselea 

paragraf al preambulului, pune la 

îndoială dacă această obligație este 

legal obligatorie. Cu toate acestea, 

proiectele de articole din Comisia de 

Drept Internațional (ILC) propuse 

Convenției internaționale pentru 

prevenirea și pedepsirea crimelor 

împotriva umanității („Convenția 

propusă pentru crime împotriva 

umanității”), prevăd atât obligațiile de 

prevenire cât și cele de pedepsire a 

crimelor împotriva umanității, care sunt 

infracțiuni în temeiul dreptului 

internațional, săvârșite sau nu în timpul 

conflictului armat, în conformitate cu 

proiectul articolului 3 alineatul (2) [19]. 

Astăzi, se sugerează că există o 

legislație internațională obișnuită, în 

ceea ce privește obligația statului de a 

pedepsi criminalitatea internațională, 

deși este discutabil dacă această 

obligație este recunoscută doar în ceea 

ce privește infracțiunile din jurisdicția 

statului [20]. 

De la sfârșitul Războiului Rece, 

organismele internaționale pentru 

drepturile omului au început să 

supravegheze și să ordone, acelor state, 

care nu sunt capabile și nu doresc să 

urmărească în justiție încălcări grave 

ale drepturilor omului, să facă acest 

lucru [21]. Această dezvoltare a 

aplicării IHRL la nivel intern, concordă 

mai mult pe punerea în aplicare a 

obligațiilor internaționale în temeiul 

ICL, decât pe executarea internațională 

a jurisdicției penale internaționale [22]. 

Atât organismele internaționale cât 

That the Rome Statute touches 

upon the duty of every State to 

exercise its criminal jurisdiction over 

those responsible for international 

crimes only in its sixth preambular 

paragraph casts doubt on whether 

such duty is legally binding. 

Nonetheless, the Draft Articles in the 

International Law Commission’s 

(ILC) Proposed International 

Convention for the Prevention and 

Punishment of Crimes Against 

Humanity (“Proposed Convention on 

Crimes Against Humanity”) provide 

for both the duties to prevent and to 

punish crimes against humanity, 

which are crimes under international 

law, whether or not committed in the 

time of armed conflict under Draft 

Article 3(2) [19]. Today, it is 

suggested that a customary 

international law exists with regard to 

the State’s duty to punish 

international crime, though it is 

debatable whether such duty is 

recognized only with respect to the 

crimes within the State’s jurisdiction 

[20]. 

Since the end of the Cold War, 

international human rights bodies 

have begun to supervise and order 

those States that are unable and 

unwilling to prosecute serious human 

rights violations, to do so [21]. This 

development of enforcement of IHRL 

at domestic level concurs with more 

emphasis on the domestic 

enforcement of international 

obligations under ICL rather than 

international enforcement of 

international criminal jurisdiction 

[22]. 

Both the international human rights 

and the regional human rights bodies 

contribute to clarifying States’ duties 

to prosecute international crimes, 

even though the treaties establishing 

regional human rights courts do not 
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și cele regionale pentru drepturile 

omului, contribuie la clarificarea 

obligațiilor statelor de a urmări penal 

crimele internaționale, chiar dacă 

tratatele care instituie instanțe regionale 

pentru drepturile omului nu au o 

dispoziție referitoare la infracțiunile 

internaționale. Împotriva încălcărilor 

grave ale drepturilor omului, Curtea 

Interamericană a Drepturilor Omului a 

început să ordone statelor să 

urmărească în justiție indivizii pentru 

încălcări speciale ale drepturilor 

omului, în timp ce Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului (CEDO) continuă 

să ordone compensații monetare pentru 

aceste încălcări [23]. CEDO a insistat 

asupra importanței obligației de a 

urmări penal încălcări grave, care 

constituie infracțiuni internaționale, sub 

forma unei obligații procedurale 

prevăzute articolele II și III din 

Convenția privind tortura [24]. 

Așa cum vom vedea în continuare, 

obligația statului, de a urmări penal 

infracțiuni internaționale, devine 

problematică atunci când se confruntă 

cu compatibilitatea și cu amnistia 

acordată de autoritățile naționale. În 

această privință, obligația statului de a 

urmări în justiție este adesea discutată 

și tratată împreună cu obligația sa de a 

investiga infracțiunile internaționale, 

dar procedurile penale de investigare și 

urmărire penală sunt diferite prin natura 

lor. Capitolul următor tratează această 

problemă, a obligației statului de a 

investiga infracțiunile internaționale. 

 

2. Obligația statului de a investiga 

infracțiunile internaționale 

 

Obligația de a investiga presupuse 

încălcări ale IHL, se găsește acum, atât 

în normele obișnuite [25], cât și în cele 

din tratatul IHL. În plus, față de această 

evoluție, așa cum s-a discutat mai jos, 

obligația de a investiga încălcări grave 

have a provision referring to 

international crimes. Against serious 

human rights violations, the Inter-

American Court of Human Rights 

began ordering States to prosecute 

individuals for particular violations of 

human rights, whereas the European 

Court of Human Rights (ECHR) 

continues to order monetary 

compensation for these violations 

[23]. The ECHR insisted on the 

importance of the duty to prosecute 

serious violations amounting to 

international crimes in the form of 

procedural obligation regarding 

Articles II and III of the Torture 

Convention [24]. 

As discussed later, the State’s duty 

to prosecute international crimes 

becomes problematic when faced with 

compatibility with amnesty granted 

by national authorities. In this 

connection, the State’s duty to 

prosecute is often discussed and 

treated together with its duty to 

investigate international crimes, but 

the criminal proceedings of 

investigation and prosecution are 

different by nature. The next chapter 

deals with this issue of the State’s 

duty to investigate international 

crimes. 

 

2. The State’s Duty to Investigate 

International Crimes 

 

The obligation to investigate 

alleged violations of IHL is now 

found in both customary [25] and 

treaty rules of IHL. In addition to this 

development, as discussed below, the 

obligation to investigate serious 

human rights violations that constitute 

core crimes and jus cogens violations 

[26] becomes both customary and 

treaty rules of IHRL. The synergistic 

effects of IHL and IHRL and of State 

responsibility and individual 
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ale drepturilor omului care constituie 

infracțiuni de bază și încălcări jus 

cogens [26], devin atât reguli obișnuite 

cât și reguli ale tratatului IHRL. 

Efectele sinergice ale IHL și IHRL, ale 

responsabilității statului și a 

responsabilității individuale, pot fi 

găsite în obligațiile de urmărire în 

justiție, precum și în obligația de a 

investiga presupuse infracțiuni în 

conformitate cu dreptul internațional. 

Convențiile de la Geneva conțin 

aproape aceleași dispoziții cu privire la 

obligația de a investiga [27]. Aceste 

articole sunt clasificate în trei obligații: 

(1) obligația de a adopta legislația 

internă necesară pentru urmărirea 

penală a potențialilor infractori; (2) 

obligația de a cauta pe cei acuzați de 

încălcarea Convențiilor de la Geneva; 

și (3) obligația de urmărire în justiție a 

acestor persoane sau de a le transmite 

unui alt stat [28]. Obligația de a 

investiga încălcările grave ale 

Convențiilor de la Geneva, este 

considerată a fi corolar din al doilea 

paragraf, prin care statele caută 

persoane care se presupune că au comis 

sau care au ordonat altora să comită 

încălcări grave [29]. Încălcările grave 

ale Convențiilor de la Geneva 

constituie crime de război, iar crimele 

de război și alte încălcări grave ale 

legilor și obiceiurilor de război 

constituie, de asemenea, crime de 

război în conformitate cu Statutul de la 

Roma al ICC. Deși, este clar că statele 

sunt acum obligate să investigheze 

crimele de război săvârșite în IAC și 

non-IAC, care atrag răspunerea penală 

individuală în conformitate cu dreptul 

internațional, modul de punere în 

aplicare a unei astfel de obligații nu 

este atât de axiomatică. 

O acuzație despre o crimă de război 

sau o situație în care există un motiv 

rezonabil de a crede că a avut loc o 

crimă de război, este o precondiție 

responsibility may be found in the 

duties to prosecute and the one to 

investigate alleged crimes under 

international law. 

The Geneva Conventions contain 

almost the same provisions with 

respect to the duty to investigate [27]. 

These articles are categorized into 

three duties: (1) to enact the domestic 

legislation necessary to prosecute 

potential offenders; (2) to search for 

those accused of violating the Geneva 

Conventions; and (3) to either 

prosecute such individuals or turn 

them over to another State [28]. The 

duty to investigate the grave breaches 

of the Geneva Conventions is 

considered to be corollary from the 

second paragraph that States look for 

persons alleged to have committed, or 

who have ordered others to commit, 

grave breaches [29]. The grave 

breaches of the Geneva Conventions 

constitute war crimes, and war crimes 

and other serious violations of the 

laws and customs of war also 

constitute war crimes under the Rome 

Statute of the ICC. While it is clear 

that States are now obliged to 

investigate war crimes committed in 

IAC and non-IAC that incur 

individual criminal responsibility 

under international law, how to 

implement such a duty is not so 

axiomatic.  

An allegation of a war crime or a 

situation in which there is reasonable 

ground to believe that a war crime 

occurred is a precondition precedent 

to the duty to investigate war crimes 

and other core crimes under 

international law [30]. As for the 

requirement of reasonable ground in 

cases of crimes against humanity, 

Draft Article 8 of the Proposed 

Convention on Crimes Against 

Humanity provides that “[e]ach State 

shall ensure that its competent 
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anterioară obligației de a cerceta crime 

de război și alte crime de bază, în 

temeiul dreptului internațional [30]. În 

ceea ce privește cerința unui motiv 

rezonabil, în cazurile de crime 

împotriva umanității, proiectul de 

articol 8 din propunerea de convenție 

privind crimele împotriva umanității, 

prevede că „fiecare stat se asigură că 

autoritățile sale competente procedează 

la o investigație promptă, completă și 

imparțială, ori de câte ori există este un 

motiv rezonabil să credem că faptele 

care constituie crime împotriva 

umanității au fost sau se comit pe orice 

teritoriu sub jurisdicția sa [31]. Această 

prevedere a proiectelor de articole 

sugerează o altă cerință în cadrul 

obligației de urmărire penală: cerința 

unei investigații prompte. Statele 

trebuie să inițieze, fără întârziere, o 

anchetă, imediat ce există un motiv 

rezonabil pentru a crede că au fost 

comise sau sunt comise crime 

împotriva umanității [32]. 

Protocolul adițional din 1977 la 

Convențiile de la Geneva („Protocolul 

adițional I”), dezvoltă obligația de a 

investiga presupuse crime de război 

prevăzute în Convențiile de la Geneva, 

în timp ce Protocolul adițional II nu 

conține o astfel de prevedere [33]. Prin 

urmare, articolul 87 din Protocolul 

adițional I este considerat că ghidează 

statele cu privire la modul de punere în 

aplicare a obligației de a investiga, în 

special în ceea ce privește ceea ce se 

preconizează că statele trebuie să 

solicite comandanților militari să 

inițieze o anchetă [34]. De asemenea, 

acesta prevede îndatoririle și obligațiile 

comandanților militari cu privire la 

subordonații lor. Răspunderea unui 

comandant, pentru încălcările grave ale 

subordonaților, a Convențiilor sau 

Protocolului adițional I, este cunoscută 

drept responsabilitate superioară, și este 

reglementată de articolul 86 alineatul 

authorities proceed to a prompt, 

thorough and impartial investigation 

whenever there is reasonable ground 

to believe that acts constituting crimes 

against humanity have been or are 

being committed in any territory 

under its jurisdiction” [31]. This 

provision of the Draft Articles 

suggests another requirement within 

the duty to prosecute: the requirement 

of a prompt investigation. States must 

initiate an investigation without delay 

as soon as there is a reasonable 

ground on which to believe that 

crimes against humanity have been 

committed or are being committed 

[32]. 

The 1977 Additional Protocol I to 

the Geneva Conventions (“Additional 

Protocol I”) develops the duty to 

investigate alleged war crimes set 

forth in the Geneva Conventions, 

while Additional Protocol II does not 

contain such a provision [33]. Article 

87 of Additional Protocol I is thus 

considered to guide States on how to 

implement the duty to investigate, 

especially as to what States are 

expected to require of military 

commanders to initiate an 

investigation [34]. It also prescribes 

the duties and obligations of military 

commanders with respect to their 

subordinates. A commander’s 

responsibility for subordinates’ grave 

breaches of the Conventions or 

Additional Protocol I is known as 

superior responsibility and is 

regulated by Article 86(2) of 

Additional Protocol I. Superior 

responsibility now constitutes a form 

of individual criminal responsibility 

under Article 28 of the Rome Statute 

as well as Article 7(3) of the 

International Criminal Tribunal for 

the former Yugoslavia (ICTY) Statute 

and Article 6(3) of the International 

Criminal Tribunal for Rwanda 
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(2) din Protocolul adițional I. 

Responsabilitatea superioară, constituie 

acum o formă de răspundere penală 

individuală, în conformitate cu articolul 

28 din Statutul de la Roma, precum și 

cu articolul 7 alineatul (3) din 

Tribunalul Penal Internațional pentru 

fosta Iugoslavie (TPI) și cu articolul 6 

alineatul (3) din Tribunalul Penal 

Internațional pentru Statutul din 

Rwanda. Neîndeplinirea unei acțiuni 

adecvate împotriva unei presupuse 

crime de război, poate duce la 

răspunderea penală individuală a unui 

comandant [35]. 

Tratatele internaționale privind 

drepturile omului prevăd, în mod 

explicit, și obligația de a investiga 

încălcări ale drepturilor omului, cum ar 

fi articolul 6 din Convenția privind 

tortura, articolul 12 din Convenția 

privind dispariția forțată, articolul 8 din 

Convenția interamericană pentru 

prevenirea și pedepsirea torturii și 

articolul 6 din Convenția 

interamericană privind dispariția forțată 

a persoanelor. În schimb, deși nu există 

o prevedere explicită a obligației de a 

investiga în Pactul internațional pentru 

drepturile civile și politice, Convenția 

europeană a drepturilor omului și 

Convenția interamericană a drepturilor 

omului, aceste organisme recunosc 

obligația de a investiga și de a oferi 

remedii victimelor, în cazuri de 

încălcări grave ale drepturilor omului, 

care implică dreptul la viață și dreptul 

la integritate fizică [36]. În prima 

hotărâre a Curții Interamericane a 

Drepturilor Omului, în cazul Velásquez 

Rodríguez, instanța a reținut că 

articolul 1 alineatul (1) din Convenția 

interamericană a drepturilor omului, 

obligă statele părți să asigure 

exercitarea liberă și deplină a 

drepturilor recunoscute de Convenție, 

pentru orice persoană supusă 

jurisdicției sale; ca urmare a acestei 

Statute. A failure to carry out 

appropriate action against an alleged 

war crime may give rise to the 

individual criminal responsibility of a 

commander [35]. 

International human rights treaties 

also explicitly provide for a duty to 

investigate specific human rights 

violations, such as Article 6 of the 

Torture Convention, Article 12 of the 

Enforced Disappearance Convention, 

Article 8 of the Inter-American 

Convention to Prevent and Punish 

Torture, and Article 6 of the Inter-

American Convention on the Forced 

Disappearance of Persons. In contrast, 

while there is no explicit provision of 

duty to investigate in the International 

Covenant on Civil and Political 

Rights, the European Convention on 

Human Rights, and the Inter-

American Convention on Human 

Rights, these bodies acknowledge the 

duty to investigate and provide 

remedy to victims in cases of serious 

human rights violations involving the 

right to life and the right to physical 

integrity [36]. In the first judgment of 

the Inter-American Court of Human 

Rights in Velásquez Rodríguez, the 

court held that Article 1(1) of the 

Inter-American Convention on 

Human Rights obligates States Parties 

to ensure the free and full exercise of 

the rights recognized by the 

Convention to every person subject to 

its jurisdiction; as a consequence of 

such duty, States Parties must prevent, 

investigate, and punish any violation 

of the rights recognized by the 

Convention [37]. This finding was 

criticized for its “excessive rigor” 

[38]. The importance of the obligation 

to prosecute is repeatedly emphasized 

by the court, which takes into account 

the seriousness of the crimes 

committed and the nature of the 

infringed rights, particularly because 
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obligații, statele părți trebuie să 

prevină, să investigheze și să 

pedepsească orice încălcare a 

drepturilor recunoscute de convenție 

[37]. Această constatare a fost criticată 

pentru „rigoarea excesivă”. [38]. 

Importanța obligației de urmărire 

penală este subliniată în mod repetat de 

către instanța de judecată, care ține 

seama de gravitatea infracțiunilor 

săvârșite și de natura drepturilor 

încălcate, în special din cauza jus 

cogens, de natura pătrunzătoare a 

interzicerii dispariției forțate și a 

corespondenței acesteia, de obligația de 

a cerceta și pedepsi pe cei responsabili 

[39].  

Compatibilitatea obligațiilor 

statelor, de a investiga și urmări penal 

încălcări grave ale drepturilor omului și 

de acordare a amnistiilor pentru 

conduita care constituie infracțiuni, a 

devenit o problemă de-a lungul 

deceniilor. În timp ce Curtea 

Interamericană a Drepturilor Omului 

este renumită pentru că a luat poziții 

severe în privința compatibilității, 

CEDO adoptă o abordare mai nuanțată, 

mai ales că aceasta din urmă nu s-a 

confruntat cu o provocare directă a 

legii amnistiei [40]. 

În cazul Marguš contra Croația, 

amnistia a fost discutată pe scurt, 

pentru că solicitantul, dl. Fred Marguš, 

era soldat în armata croată și a fost 

condamnat pentru crime de război în 

2007, în urma unei decizii anterioare 

din 1997 de a-i acorda amnistie pentru 

aceste crime [41]. În Croația, Legea 

generală de amnistie care a fost 

adoptată, prevedea amnistia pentru 

toate infracțiunile comise în legătură cu 

războiul din Croația din 17 august 1990 

și 23 august 1990, cu excepția 

încălcărilor grave ale IHL sau ale 

crimelor de război și ale genocidului 

[42]. Marguš a depus cerere de 

chemare în judecată la CEDO, 

of jus cogens, peremptory nature, of 

the prohibition of enforced 

disappearance and its corresponding 

obligation to investigate and punish 

those responsible [39]. 

The compatibility of the States’ 

duties to investigate and prosecute 

serious violations of human rights and 

grant amnesties for conduct 

constituting crimes have become an 

issue over decades. While the Inter-

American Court of Human Rights is 

famous for taking severe positions on 

compatibility, the ECHR takes more 

nuanced approach, especially because 

the latter has not heard a direct 

challenge to amnesty law [40]. 

In Marguš v. Croatia, amnesty was 

briefly discussed because the 

applicant, Mr. Fred Marguš, was a 

soldier in the Croatian Army and was 

convicted of war crimes in 2007, 

following an earlier decision of 1997 

to grant him amnesty for these crimes 

[41]. In Croatia, the General Amnesty 

Act was passed, providing amnesty 

for all criminal offences committed in 

relation to the war in Croatia from 

August 17, 1990 to August 23, 1990, 

except for grave breaches of IHL or 

war crimes, and genocide [42]. 

Marguš applied to the ECtHR alleging 

a violation of the right to a fair trial 

under Article 6 of the European 

Convention on Human Rights and a 

violation of his right not to be tried 

twice, pursuant to Article 4 of 

Protocol No. 7 of the European 

Convention on Human Rights [43]. 

After his claims were dismissed by 

a chamber of the first section of the 

ECtHR, the applicant requested a 

referral to the Grand Chamber [44]. 

The Grand Chamber found that not 

only are the obligation of States to 

prosecute acts such as torture and 

intentional killings well established in 

ECtHR case law but also granting 
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invocând o încălcare a dreptului la un 

proces echitabil, în temeiul articolului 6 

din Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului, și o încălcare a dreptului său 

de a nu fi judecat de două ori, în 

conformitate cu articolul 4 din 

Protocolul nr. 7 al Convenției Europene 

privind Drepturile Omului [43].  

După ce revendicările sale au fost 

respinse de o cameră a primei secțiuni a 

CEDO, reclamantul a solicitat sesizarea 

Marii Camere [44]. Marea Cameră a 

constatat că, nu numai obligația statelor 

de a judeca acte cum ar fi tortura și 

uciderile intenționate sunt bine stabilite 

în jurisprudența CEDO, dar și 

acordarea amnistiei cu privire la 

uciderea și maltratarea civililor este 

contrară obligațiilor statului, în 

conformitate cu articolele 2 și 3. 

Aceasta, ar împiedica investigarea unor 

astfel de acte și ar conduce în mod 

necesar la impunitatea celor 

responsabili [45]. 

În Hotărârea din cazul Ould Dah 

contra Franței, instanța a constatat că 

restricția asupra efectelor amnistiei 

acordate de autoritatea unui stat, în 

special în privința privării de viață și a 

maltratării de către instanță, este în 

conformitate cu jurisprudența 

constatărilor din Comitetul Națiunilor 

Unite pentru Drepturile Omului și TPI 

[46]. Curtea a menționat că „Prin 

urmare, obligația de a-i judeca pe 

criminali, nu ar trebui să fie subminată 

prin acordarea de impunitate 

făptuitorului sub forma unei legi de 

amnistie, care poate fi considerată 

contrară dreptului internațional. În plus, 

Curtea observă că dreptul internațional 

nu împiedică o persoană, care a 

beneficiat de o amnistie înainte de a fi 

judecată în statul său originar, să fie 

judecată de un alt stat, așa cum se poate 

vedea de exemplu din articolul 17 din 

Statutul Curții Penale Internaționale, 

care nu enumeră această situație printre 

amnesty with respect to the killing 

and ill-treatment of civilians is 

contrary to the State’s obligations 

under Articles 2 and 3. It would 

hamper the investigation of such acts 

and necessarily lead to impunity for 

those responsible [45]. 

In Ould Dah v. France, the court 

found that the restriction on the 

effects of amnesty granted by a 

State’s authority, especially in relation 

to the deprivation of lives and ill-

treatment by the court, is in line with 

the jurisprudence of the findings of 

the United Nations Human Rights 

Committee and the ICTY [46]. The 

court noted that “The obligation to 

prosecute criminals should not 

therefore be undermined by granting 

impunity to the perpetrator in the 

form of an amnesty law that may be 

considered contrary to international 

law. In addition, the Court notes that 

international law does not preclude a 

person who has benefited from an 

amnesty before being tried in his or 

her originating State from being tried 

by another State, as can be seen for 

example from Article 17 of the Statute 

of the International Criminal Court, 

which does not list this situation 

among the grounds for dismissing a 

case as inadmissible” [47]. Thus, 

some harmonious effects of IHRL on 

the State’s duty to prosecute and 

investigate deprivation of lives and 

ill-treatment and the development of 

ICL can be identified. Still, criminal 

investigation and prosecution to 

protect human rights better could be a 

double-edge sword because the power 

of conducting criminal investigations 

and imposing criminal sanction is 

often abused. As suggested by others, 

“modalities for ensuring the 

application of the principles of proper 

investigation across the board of 

investigation mechanisms need to be 
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motivele respingerii unui caz ca 

inadmisibil” [47]. Astfel, pot fi 

identificate unele efecte armonioase ale 

IHRL, asupra obligației statului de a 

urmări în justiție și de a investiga 

privarea de viață și maltratarea și 

dezvoltarea ICL. Totuși, cercetarea 

penală și urmărirea penală, pentru a 

proteja mai bine drepturile omului, ar 

putea fi o sabie dublă, deoarece puterea 

de a conduce investigații penale și de a 

impune sancțiuni penale este adesea 

abuzată. Așa cum sugerează alți autori, 

„trebuie să fie dezvoltate modalități de 

asigurare a aplicării adecvate a 

principiilor investigației, în cadrul 

mecanismelor de investigare” [48]. 

 

3. Obligația statului de a preveni 

crimele internaționale 

 

Prevenirea genocidului și a altor 

crime internaționale nu a atras atenția 

până în momentul genocidulului din 

Rwanda din 1994 [49], în timp ce 

obligația de urmărire în justiție a atras 

atenția după tranzițiile democratice de 

la guvernarea militară în America 

Latină și comunismul din Europa de 

Est [50]. Cu toate acestea, accentul ICL 

a trecut de la represiunea infractorilor, 

la prevenirea atrocităților în masă în 

ultimele două decenii [51]. 

În ceea ce privește infracțiunea de 

genocid, studiul lucrărilor pregătitoare 

ale Convenției privind genocidul a 

relevat faptul că importanța obligației 

statului de a preveni genocidul a existat 

încă din cea mai fragedă etapă a 

procesului de elaborare [52]. Acesta 

prevede, în mod clar, obligațiile de 

prevenire a genocidului din articolele I 

și VIII. Obligația de a preveni 

infracțiunea de genocid a fost 

încorporată în Convenția privind 

genocidul, dar domeniul de aplicare al 

acesteia a fost ambiguu [53], și s-a avut 

în vedere, în sens restrâns, că 

developed” [48]. 

 

3. The State’s Duty to Prevent 

International Crimes 

 

It was not until the 1994 Rwandan 

genocide that the prevention of 

genocide and other international 

crimes attracted attention [49], while 

the duty to prosecute garnered 

attention after democratic transitions 

from military rule in Latin America 

and communism in Eastern Europe 

[50]. However, the focus of ICL has 

shifted from the repression of 

offenders to the prevention of mass 

atrocities in the last two decades [51]. 

For the crime of genocide, the 

study of the travaux préparatoires of 

the Genocide Convention revealed 

that the importance of the State’s duty 

to prevent genocide existed from the 

earliest stage of the drafting process 

[52]. It clearly provides for the duties 

to prevent genocide in Articles I and 

VIII. The duty to prevent the crime of 

genocide was incorporated into the 

Genocide Convention, but its scope 

was ambiguous [53], and it was 

contemplated in a narrow sense that 

the prevention is achieved by the 

criminal prosecution of genocide [54]. 

Hence, the scope of the duty to 

prevent genocide was not clearly 

differentiated from the duty to punish 

genocide because the scope of the 

former was not clear enough. 

However, now it is recognized that 

Article I of the Genocide Convention 

stipulates two different duties: the 

duty to prevent and duty to punish 

genocide [55]. This phenomenon can 

be called the fractionalization of the 

duties, which can be seen to some 

extent in the course of the 

development of superior 

responsibility and command 

responsibility. More importantly, 
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prevenirea se realizează prin urmărirea 

penală a genocidului [54]. Prin urmare, 

scopul obligației de prevenire a 

genocidului nu a fost clar diferențiat de 

obligația de a pedepsi genocidul, 

întrucât domeniul de aplicare al 

primului nu era suficient de clar. 

Cu toate acestea, acum este 

recunoscut că articolul I din Convenția 

privind genocidul prevede două 

obligații diferite: obligația de a preveni 

și obligația de a pedepsi genocidul [55]. 

Acest fenomen poate fi denumit 

fracționarea obligațiilor, care poate fi 

văzută într-o oarecare măsură în cursul 

dezvoltării responsabilității superioare 

și a responsabilității de comandă. Mai 

important, atunci când obligația de a 

preveni genocidul este însoțită de 

obligațiile prevăzute la articolul 41 din 

Proiectele de articole ale ILC privind 

responsabilitatea statelor pentru actele 

greșite pe plan intern („Proiecte de 

articole privind responsabilitatea 

statelor”), obligația de a preveni 

genocidul este considerată ca fiind o 

obligație erga omnes [56]. Articolul 41 

alineatul (1) impune o obligație 

pozitivă a statelor, de a coopera, pentru 

a pune capăt încălcării grave a unei 

obligații care rezultă din normele 

dreptului internațional general. 

Nici o regulă generală, bazată pe 

tratate, nu este recunoscută pentru 

obligația de a preveni extrateritorial 

toate formele de crime împotriva 

umanității [57]. Cu toate acestea, 

câteva tratate, care privesc unele forme 

ale crimelor împotriva umanității, 

conțin prevederi ale obligației statului 

parte, de a preveni o crimă. Articolul 2 

alineatul (1) din Convenția privind 

tortura, prevede „statul parte va lua 

măsuri legislative, administrative, 

judiciare sau de altă natură, pentru a 

preveni actele de tortură, pe orice 

teritoriu de sub jurisdicția sa”. 

Articolele 22 și 25 din Convenția 

when the duty to prevent genocide is 

coupled with the duties under Article 

41 of the ILC’s Draft Articles on 

Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts (“Draft 

Articles on the Responsibility of 

States”), the duty to prevent genocide 

is seen as an obligation erga omnes 

[56]. Article 41(1) imposes a positive 

duty to cooperate on States to end the 

serious breach of an obligation arising 

under a peremptory norm of general 

international law. 

No general treaty-based rule is 

recognized for the duty to prevent all 

forms of crimes against humanity 

extraterritorially [57]. Nonetheless, a 

few treaties proscribing some forms 

of the crimes against humanity 

contain provisions of the State Party’s 

duty to prevent a crime. Article 2(1) 

of the Torture Convention prescribes 

that “[e]ach State Party shall take 

effective legislative, administrative, 

judicial or other measures to prevent 

acts of torture in any territory under 

its jurisdiction.” Articles 22 and 25 of 

the Enforced Disappearance 

Convention is also interpreted to 

provide for the State Party’s duty to 

prevent within its territory under its 

jurisdiction [58]. For the crime of 

apartheid, the International 

Convention on the Suppression and 

Punishment of the Crime of Apartheid 

does not require the duty to prevent 

the commission of the crime, but it 

does have a provision to prevent any 

encouragement of the crime of 

apartheid in Article 4. 

In addition to such development, 

some human rights treaties request 

States Parties to prevent a violation of 

treaty obligation [59]. From the 

perspective of IHRL, the positive 

duties to prevent human rights 

violations is also recognized as a 

State’s obligation to ensure respect for 
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privind dispariția forțată, sunt, de 

asemenea, interpretate ca obligație a 

statului parte, de a preveni între 

granițele teritoriului aflat sub jurisdicția 

sa [58]. Pentru infracțiunea de 

apartheid, Convenția internațională 

privind suprimarea și pedepsirea crimei 

de apartheid, nu impune obligația de a 

împiedica săvârșirea infracțiunii, dar 

are o dispoziție care să împiedice orice 

încurajare a infracțiunii de apartheid la 

articolul 4. 

Pe lângă această dezvoltare, unele 

tratate privind drepturile omului, 

solicită statelor părți să împiedice 

încălcarea obligației tratatului [59]. Din 

perspectiva IHRL, îndatoririle pozitive, 

de a preveni încălcarea drepturilor 

omului, sunt recunoscute, de asemenea, 

ca obligație a unui stat de a asigura 

respectarea dreptului la viață și 

libertate, împotriva torturii. 

Cel mai recent, propunerea de 

convenție privind crimele împotriva 

umanității, a stabilit obligațiile statelor 

de a preveni și pedepsi crimele 

împotriva umanității. Pe 5 august 2019, 

ILC a decis să recomande Proiectele de 

articole Adunării Generale a Națiunilor 

Unite. Titlul și domeniul de aplicare al 

proiectelor de articole din proiectul de 

articol 1, demonstrează importanța 

obligațiilor statelor de a preveni și 

pedepsi crimele împotriva umanității. 

Proiectul de articol 3, tratează 

obligațiile generale ale statelor, în timp 

ce proiectul de articol 4 stabilește 

obligația de prevenire. Obligația de a 

preveni este, de asemenea, încorporată 

în Proiectul articolului 5 din non-

refoulement, care impune statelor să se 

asigure că crimele împotriva umanității 

nu sunt săvârșite ca urmare a deportării 

și transportului la locul unde există un 

risc real de apariție [60]. Proiectul 

articolului 4 litera (a) este modelat 

după articolul 2 alineatul (1) din 

Convenția privind tortura. Obligă 

the right to life and the freedom from 

torture.  

Most recently, the Proposed 

Convention on Crimes Against 

Humanity set out the States’ duties to 

prevent and punish crimes against 

humanity. On August 5, 2019, the ILC 

decided to recommend the Draft 

Articles to the United Nations General 

Assembly. The title and scope of the 

Draft Articles in Draft Article 1 

demonstrate the importance of the 

obligations of the States to prevent 

and punish crimes against humanity. 

Draft Article 3 deals with general 

obligations of States, while Draft 

Article 4 sets forth the obligation of 

prevention. The duty to prevent is also 

incorporated into Draft Article 5 of 

non-refoulement, which requires 

States to ensure that crimes against 

humanity are not perpetrated as a 

result of a deportation and 

transportation to the place where there 

is a real risk of occurrence [60]. Draft 

Article 4(a) is modelled after Article 

2(1) of the Torture Convention. It 

obligates States to pursue actively and 

in advance measures to help prevent 

crimes against humanity from 

occurring, through “effective 

legislative, administrative, judicial or 

other appropriate preventive measures 

in any territory under its jurisdiction” 

[61]. 

Article 1 of the First Geneva 

Convention is interpreted to require 

States to take appropriate measures to 

prevent violations from happening in 

the first place [62]. This may be 

interpreted as an obligation of third 

parties to prevent the commission of 

war crimes [63]. The States’ duties to 

take appropriate measures to prevent 

violations of IHRL and IHL is seen in 

Article 3(a) of the Basic Principles 

and Guidelines on the Right to a 

Remedy and Reparation for Victims 
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statele să urmărească, în mod activ și în 

avans, luarea de măsuri pentru a ajuta 

la prevenirea apariției crimelor 

împotriva umanității, prin „măsuri 

legislative, administrative, judiciare sau 

alte măsuri preventive adecvate, pe 

orice teritoriu de sub jurisdicția sa”  

[61].  

Articolul 1 al primei convenții de la 

Geneva, este interpretat pentru a 

impune statelor să ia măsurile adecvate 

pentru a preveni încălcarea în primul 

rând [62]. Aceasta, poate fi interpretată 

ca o obligație a terților, de a preveni 

comiterea crimelor de război [63]. 

Obligațiile statelor, de a lua măsuri 

adecvate pentru a preveni încălcarea 

IHRL și IHL, sunt prevăzute la 

articolul 3 litera (a) din Principiile de 

bază și orientările privind dreptul la o 

soluție de remediere și reparare pentru 

victimele încălcărilor brute ale 

dreptului internațional al drepturilor 

omului și a încălcărilor grave de Drept 

Internațional Umanitar, din 2005 [64]. 

În ceea ce privește ICJ, s-a spus că 

cauza Bosnia contre Serbia este singura 

considerație judiciară a obligației de a 

preveni un tratat multilateral [65]. 

Hotărârea a recunoscut că obligația de 

a preveni genocidul are o existență 

juridică separată, iar natura sa este atât 

normativă cât și convingătoare [66]. 

Acesta este interpretat, ca o obligație 

separată de obligația de a pedepsi, de 

către judecătorii ICJ. 

În noiembrie 2019, Republica 

Gambia a inițiat o procedură împotriva 

Republicii Uniunii Myanmar 

(„Myanmar”) în fața ICJ, în care a 

invocat încălcări ale Convenției de 

genocid, prin acte și eșecuri de a 

acționa de către Guvernul Myanmar 

[67]. De asemenea, cererea a prevăzut 

măsurile provizorii solicitate. Gambia a 

cerut ICJ, printre altele, să ordone 

Myanmar să ia toate măsurile care îi stă 

în putere, pentru a preveni toate actele 

of Gross Violations of International 

Human Rights Law and Serious 

Violations of International 

Humanitarian Law of 2005 [64]. 

With respect to the ICJ, the case 

concerning Bosnia v. Serbia was said 

to be the only judicial consideration 

of the duty to prevent of multilateral 

treaty [65]. The judgment recognized 

that the obligation to prevent genocide 

has a separate legal existence, and its 

nature is both normative and 

compelling [66]. It is interpreted as a 

separate duty from the duty to punish 

by the judges of the ICJ.  

In November 2019, the Republic of 

the Gambia instituted a proceeding 

against the Republic of the Union of 

Myanmar (“Myanmar”) before the 

ICJ, alleging violations of the 

Genocide Convention through acts 

and failures to act by the Government 

of Myanmar [67]. The application 

also requested the indication of 

provisional measures. Gambia asked 

the ICJ, among other things, to order 

Myanmar to take all measures within 

its power to prevent all acts amount to 

or contributing to the crime of 

genocide [68]. On January 23, 2020, 

the ICJ ordered the provisional 

measures against Myanmar and held 

unanimously, among other measures, 

that “[t]he Republic of the Union of 

Myanmar shall take effective 

measures to prevent the destruction 

and ensure the preservation of 

evidence related to allegations of acts 

within the scope of Article II of the 

Genocide Convention on the 

Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide” [69]. 

 

4. The Duty of Individuals to 

Prevent and Punish International 

Crimes 

 

Two obligations resting on 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Hitomi TAKEMURA 

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

22 

care echivalează sau contribuie la 

infracțiunea de genocid [68]. La 23 

ianuarie 2020, ICJ a dispus măsurile 

provizorii împotriva Myanmarului și a 

hotărât, în unanimitate, printre alte 

măsuri, că „Republica Uniunii 

Myanmar va lua măsuri eficiente 

pentru a preveni distrugerea și a asigura 

conservarea probelor legate de acuzații 

de fapte care intră sub incidența 

articolului II din Convenția privind 

genocidul, privind prevenirea și 

pedepsirea infracțiunii de genocid” 

[69]. 

 

4. Obligația persoanelor de a 

preveni și pedepsi crimele interna-

ționale 

 

Două obligații care se bazează pe 

comandanți - obligațiile de prevenire și 

pedepsire a infracțiunilor comise de 

subordonații lor - s-a spus că s-au 

născut ca fiind una [70]. Sarcinile de 

prevenire și pedepsire a crimelor 

internaționale au fost subdivizate 

treptat. Într-adevăr, jurisprudența 

timpurie a TPII arată că 

responsabilitatea superioară ar putea 

rezulta din eșecul unui comandant de a 

preveni și pedepsi crimele 

subordonaților lor [71].  

Comandanții și ceilalți superiori, 

răspund penal pentru crimele de război 

comise de subordonații lor, dacă știau 

sau aveau motive să știe, că 

subordonații urmau să comită sau 

comiteau astfel de crime, și nu au luat 

toate măsurile, necesare și rezonabile, 

în puterea lor, pentru a preveni 

comiterea lor sau dacă au fost comise 

astfel de infracțiuni, pentru a pedepsi 

persoanele responsabile. Articolul 87 

din Protocolul adițional I prevede 

îndatoririle și obligațiile comandanților 

militari, în ceea ce privește 

subordonații lor, iar responsabilitatea 

comandantului pentru actul 

commanders - the duties to prevent 

and punish crimes committed by their 

subordinates - were said to have been 

born as one [70]. The duties to 

prevent and punish international 

crimes have been subdivided 

gradually. Indeed, the early 

jurisprudence of the ICTY shows that 

superior responsibility could emerge 

from a failure of a commander to 

prevent and punish the crimes of their 

subordinates [71]. 

Commanders and other superiors 

are criminally responsible for war 

crimes committed by their 

subordinates if they knew, or had 

reason to know, that the subordinates 

were about to commit or were 

committing such crimes and did not 

take all necessary and reasonable 

measures in their power to prevent 

their commission, or if such crimes 

had been committed, to punish the 

persons responsible. Article 87 of 

Additional Protocol I prescribes the 

duties and obligations of military 

commanders with respect to their 

subordinates, and the commander’s 

responsibility for subordinates’ act of 

grave breaches of the Geneva 

Conventions or Additional Protocol I 

is known as superior responsibility 

and regulated by Article 86, paragraph 

2 of the Additional Protocol I. 

Superior responsibility now 

constitutes a form of individual 

criminal responsibility under Article 

28 of the Rome Statute, Article 7(3) 

of the ICTY Statute, and Article 6(3) 

of the International Criminal Tribunal 

for Rwanda Statute. A failure to carry 

out appropriate action against an 

alleged war crime may give rise to the 

individual criminal responsibility of a 

commander.  

Superior responsibility, command 

responsibility, to prevent and punish 

the commission of war crimes by 
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subordonatilor, de încălcare gravă a 

Convențiilor de la Geneva sau 

Protocolului adițional I, este cunoscută 

drept responsabilitate superioară, fiind 

reglementată de articolul 86, paragraful 

2 al Protocolului adițional I. 

Responsabilitatea superioară, constituie 

acum o formă de răspundere penală 

individuală, în conformitate cu articolul 

28 din Statutul de la Roma, articolul 7 

alineatul (3) din Statutul TPII și 

articolul 6 alineatul (3) din Tribunalul 

Penal Internațional pentru Statutul din 

Rwanda. Neîndeplinirea unei acțiuni 

adecvate împotriva unei presupuse 

crime de război, poate duce la 

răspunderea penală individuală a unui 

comandant. 

Responsabilitatea superioară, 

responsabilitatea comandantului, 

prevenirea și pedepsirea săvârșirii 

crimelor de război de către subordonații 

superiori, este considerată acum o 

normă a dreptului internațional 

obișnuit, aplicabil în IAC și non-IAC 

[72]. Cele trei elemente ale 

responsabilității superioare, 

responsabilitatea comenzii, sunt 

rezumate, în sensul că: „trebuie să 

existe o relație superior-subordonat; 

superiorul trebuie să fi cunoscut sau să 

aibă motive să știe că fapta penală urma 

să fie sau să fi fost săvârșită; iar 

superiorul nu trebuie să ia măsurile 

necesare și rezonabile pentru a-l 

împiedica pe criminal sau pentru a-l 

pedepsi pe făptuitorul acesteia” [73]. 

Prin urmare, această responsabilitate 

este o formă de omitere a obligațiilor 

de prevenire și pedepsire a făptuitorilor. 

Obligațiile de prevenire și pedepsire 

sunt distincte, iar neexercitarea lor 

presupune responsabilitate superioară 

[74]. 

 

 

 

 

superior’s subordinates is now 

considered a norm of customary 

international law applicable in IACs 

and non-IACs [72]. The three 

elements of superior responsibility, 

command responsibility, are 

summarized as: “there must be a 

superior-subordinate relationship; the 

superior must have known or had 

reason to know that the criminal act 

was about to be or had been 

committed; and the superior must fail 

to take the necessary and reasonable 

measures to prevent the criminal at or 

punish the perpetrator thereof” [73]. 

Therefore, this responsibility is a form 

of omission of the duties to prevent 

and punish the perpetrators. The 

duties to prevent and punish are 

distinct, and a failure to exercise 

either entails superior responsibility 

[74]. 

 

5. The Duties of Individuals to 

Investigate International Crimes 

 

Individual responsibility for failing 

to investigate serious violations of 

IHL is also found in the doctrine of 

command responsibility of IHL and 

ICL. The duty to investigate serious 

violations of IHL can be found in the 

doctrine and legal norms of command 

responsibility. The relevant provisions 

are Articles 86 and 87 of Additional 

Protocol I, which provide for military 

command responsibility in relation to 

crimes committed by subordinates, 

especially in regulating their failure to 

prevent or punish these subordinates’ 

crimes [75]. Upon fulfilling the duty 

to punish, a superior or military 

commander is required to take 

measures aimed at securing an 

adequate investigation capable of 

leading to prosecution [76]. 

Therefore, command responsibility 

inherently contains the duty to 
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5. Obligațiile persoanelor de a 

investiga infracțiunile internaționale 

 

Responsabilitatea individuală pentru 

neinvestigarea serioasă a încălcărilor 

grave ale IHL, se regăsește și în 

doctrina responsabilității de comandă a 

IHL și ICL. Obligația de a investiga 

încălcările grave ale IHL, poate fi 

găsită în doctrina și normele legale de 

responsabilitate a comenzii. 

Dispozițiile relevante sunt în articolele 

86 și 87 din Protocolul adițional I, care 

prevăd responsabilitatea 

comandamentului militar în ceea ce 

privește infracțiunile săvârșite de 

subordonați, în special în reglementarea 

eșecului acestora de a preveni sau 

pedepsi infracțiunile acestor 

subordonați [75]. Pentru îndeplinirea 

obligației de a pedepsi, un superior sau 

un comandant militar este obligat să ia 

măsuri menite să asigure o anchetă 

adecvată, capabilă să conducă la 

urmărirea în justiție [76]. Prin urmare, 

responsabilitatea comandantului 

conține în mod inerent obligația de a 

investiga. Această obligație este 

integrală, și poate fi o obligație corolară 

a obligației de a preveni și de a suprima 

presupuse încălcări ale IHL [77]. 

În ceea ce privește obligația de a 

investiga în cadrul ICL, în cazul 

Bemba, camera de judecată a III-a a 

menționat că articolul 28 (ii) din 

Statutul de la Roma, incriminează 

eșecul comandanților în a reprima 

comiterea infracțiunilor sau de a 

prezenta materialele autorităților 

competente, pentru investigare și 

urmărire în justiție [78]. Camera de 

judecată a III-a a menționat, în plus, că 

obligația de reprimare cuprinde o 

obligație de a pedepsi forțele după 

comiterea infracțiunilor, iar obligația de 

a pedepsi include, cel puțin, obligația 

de a cerceta posibile infracțiuni pentru 

investigate. This duty is integral and 

may be a corollary obligation of the 

duty to prevent and suppress alleged 

violations of IHL [77]. 

In terms of the duty to investigate 

under ICL, in Bemba, Trial Chamber 

III noted that Article 28 (ii) of the 

Rome Statute criminalizes the failure 

of commanders to repress the 

commission of crimes or submit the 

matter to the competent authorities for 

investigation and prosecution [78]. 

Trial Chamber III further noted that 

the duty to repress encompass an 

obligation to punish forces after the 

commission of crimes, and the duty to 

punish includes, at least, the 

obligation to investigate possible 

crimes in order to establish the facts 

[79]. It is also reminded that “[t]he 

military commander will normally 

only have the duty to initiate an 

investigation and to establish the 

facts, and, if he or she has no power to 

sanction, to submit the matter to the 

competent authorities” [80]. The duty 

to punish and submit the matter to 

competent authorities arises after the 

commission of crime [81]. In Bemba, 

although Trial Chamber III found that 

Mr. Bemba failed to take all necessary 

and reasonable measures within his 

power to prevent and repress the 

commission of the crimes and submit 

the matter to the competent authorities 

[82], the Appeals Chamber acquitted 

him afterwards. The Appeals 

Chamber noted that one of the 

witnesses’ testimony indicating the 

Mr. Bemba’s power to investigate 

crimes committed in the Central 

African Republic was limited [83]. 

In the time of the ICTY, the 

judgments on the limits of the duty to 

investigate under superior 

responsibility were divided among the 

Chambers. The ICTY Trial Chamber 

in Čelebići found that the accused’s 
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a stabili faptele [79]. De asemenea, este 

reamintit că „în mod normal, 

comandantul său militar nu va avea 

decât obligația de a iniția o anchetă și 

de a stabili faptele și, dacă nu are 

putere de sancționare, de a transmite 

problema autorităților competente” 

[80]. Obligația de a pedepsi și de a 

transmite problema autorităților 

competente apare după comiterea 

infracțiunii [81]. În cazul Bemba, deși 

Camera de judecată III a constatat că 

domnul Bemba nu a luat toate măsurile 

necesare și rezonabile în puterea sa, 

pentru a preveni și reprima comiterea 

infracțiunilor și a înainta problema 

autorităților competente [82], camera 

de apel l-a achitat ulterior. Camera de 

Apel a remarcat declarația unuia dintre 

martori, care indica faptul că puterea 

domnului Bemba, de a investiga 

infracțiunile comise în Republica 

Centrafricană, era limitată [83]. 

Pe vremea Tribunalului Penal 

Internațional al Fostei Iugoslavii 

(ICTY), hotărârile privind limitele 

obligației de investigare sub 

responsabilitate superioară, erau 

împărțite între Camere. Camera de 

judecată a Tribunalului Penal 

Internațional al Fostei Iugoslavii, în 

cazul Čelebići a constatat că obligația 

acuzatului de a cerceta, a intervenit 

numai dacă acesta deținea în fapt 

informații specifice, care îi aduceau la 

cunoștință că presupușii săi subordonați 

urmau să se angajeze, se angajau sau se 

angajaseră deja în conduită penală; prin 

urmare, nu a fost nicio obligație de a 

căuta informații din partea 

comandantului, care își îndeplinește 

obligația de a investiga [84]. Camera de 

judecată a Tribunalului Penal 

International al Fostei Iugoslavii, în 

cazul Blaskić a constatat că un standard 

a fost stabilit după cel de-al doilea 

război mondial, în temeiul căruia, un 

comandant poate fi răspunzător pentru 

duty to investigate only arose if he 

was in fact in possession of specific 

information that put him on notice 

that his alleged subordinates were 

about to engage, were engaging, or 

had engaged in criminal conduct; 

therefore, there has been no duty to 

search for information on the part of 

commander performing his duty to 

investigate [84]. The ICTY Trial 

Chamber in Blaskić found that a 

standard was established after WWII 

under which a commander may be 

liable for crimes by his subordinates if 

he failed to exercise the means 

available to him to learn of the 

offence and, under the circumstances, 

he should have known and such 

failure to know constitutes criminal 

dereliction [85]. Therefore, “Čelebići 

would hold an accused superior 

responsible if he failed in a duty to 

investigate upon receiving admonitory 

information, while Blaškić would 

hold him responsible if he failed in a 

duty to seek out such information in 

the first place” [86]. Nevertheless, the 

Trial Chamber’s judgment in Blaškić 

was later overturned by the Appeals 

Chamber [87]. 

 

6. The Reasons Behind the Poor 

Organic Links Between State 

Responsibility and Individual 

Responsibility to Prevent, 

Investigate, and Prosecute 

International Crimes 

 

The three conceptual differences 

between State and individual 

responsibility are presented by 

Benzing [88]. First, the enforcement 

of international law is mainly against 

State and the one against individuals 

is secondary [89]. Second, the 

purposes of State and individual 

responsibility are different by nature. 

Whereas State responsibility is 
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infracțiuni comise de către subordonații 

săi, dacă nu a reușit să-și exercite 

mijloacele de care dispune pentru a afla 

despre infracțiune și, în aceste 

circumstanțe, ar fi trebuit să cunoască, 

și o astfel de necunoaștere constituie 

neglijență penală [85]. Prin urmare, 

„Čelebići ar fi un acuzat superior 

responsabil, dacă el ar eșua în obligația 

lui de a investiga la primirea 

informațiilor prevenitoare, în timp ce 

Blaškić ar fi ținut să răspundă, dacă el 

ar eșua în obligația lui de căutare a 

unor astfel de informații, în primul 

rând” [86]. Cu toate acestea, hotărârea 

Camerei de judecată în cazul Blaškić a 

fost anulată ulterior de Camera de Apel 

[87]. 

 

6. Motivele din spatele legăturilor 

organice slabe dintre responsa-

bilitatea statului și responsabilitatea 

individuală pentru prevenirea, 

investigarea și urmărirea penală a 

crimelor internaționale 

 

Cele trei diferențe conceptuale, între 

responsabilitatea statului și cea 

individuală, sunt prezentate de Benzing 

[88]. În primul rând, aplicarea dreptului 

internațional este în principal împotriva 

statului, iar împotriva persoanelor este 

secundar [89]. În al doilea rând, 

scopurile responsabilității statului și 

individuale sunt diferite, prin natura lor. 

În timp ce responsabilitatea statului 

este comparabilă cu răspunderea civilă, 

responsabilitatea individuală este 

comparabilă cu responsabilitatea penală 

în dreptul internațional, până acum 

[90]. Răspunderea statului, în general, 

nu necesită elementul de culpă, dar 

vina este un element pentru anumite 

moduri de stabilire a răspunderii penale 

individuale în dreptul internațional 

[91]. În acest context, răspunderea 

penală individuală și a statului pot 

apărea simultan [92].  

comparable to civil liability, 

individual responsibility is criminal 

responsibility in international law so 

far [90]. State responsibility, in 

general, does not require the element 

of fault, but the fault is an element for 

certain modes of liability of individual 

criminal responsibility in international 

law [91]. Against this background, 

State and individual criminal 

responsibility may arise 

simultaneously [92]. 

The reason behind the poor organic 

or systematic link between State and 

individual responsibility to prosecute, 

investigate, and prevent may be 

attributed to these essential 

differences between State and 

individual responsibility. Moreover, 

judicial independence and the 

independence of judges enshrined in 

each constitutional document of 

international adjudicatory bodies 

dealing with State and individual 

responsibility may be due to the 

absence of the established organic 

link between State and individual 

responsibility [93]. The rise of 

international individual criminal 

responsibility may also impact and 

boost pursuing State responsibility of 

genocide in the cases against Serbia 

and Myanmar before the ICJ. 

Nonetheless, the ICJ so far has looked 

into State responsibility regarding 

genocide but not crimes against 

humanity and war crimes [94]. 

Even though there appears to be 

neither established legal logic nor 

official institutional cooperation 

connecting State responsibility and 

individual responsibility, reliance on 

ICTY jurisprudence when the ICJ 

decides State responsibility can be 

observed. In the Genocide judgments 

of 2007 and 2015, the ICJ relied on 

the ICTY’s jurisprudence with respect 

to fact-finding as well as substantive 
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Motivul care stă la baza legăturii 

organice sau sistematice dintre 

responsabilitatea statului și a 

individului, de a urmări în justiție, de a 

investiga și de a preveni, poate fi 

atribuit acestor diferențe esențiale între 

responsabilitatea statului și a 

individului. Mai mult, independența 

judiciară și independența judecătorilor, 

consacrată în fiecare document 

constitutiv al organismelor de 

adjudecare internaționale, care se ocupă 

de responsabilitatea statului și 

individuală, se pot datora absenței 

legăturii organice stabilite între 

responsabilitatea statului și cea 

individuală [93]. Creșterea răspunderii 

penale individuale internaționale poate 

avea, de asemenea, impact și sprijin în 

urmărirea responsabilității statului în 

cazurile de genocid împotriva Serbiei și 

Myanmarului în fața ICJ. Cu toate 

acestea, ICJ a analizat până acum 

responsabilitatea statului în privința 

genocidului, dar nu a crimelor 

împotriva umanității și a crimelor de 

război [94].  

Chiar dacă nu există nici o logică 

legală stabilită și nici o cooperare 

instituțională oficială care să lege 

responsabilitatea statului și 

responsabilitatea individuală, se poate 

respecta jurisprudența ICTY atunci 

când ICJ decide responsabilitatea 

statului. În hotărârile privind genocidul 

din 2007 și 2015, ICJ s-a bazat pe 

jurisprudența TPI în ceea ce privește 

constatarea faptelor, precum și pe 

probleme de fond [95]. În hotărârea din 

2007, instanța a ajuns la concluzia că 

ICJ ar trebui să accepte concluziile 

relevante, de facto, făcute de TPII în 

proces, și că orice evaluare făcută de 

către TPII bazată pe fapte are, de 

asemenea, dreptul la ponderea cuvenită 

[96]. În plus, ICJ a spus că concluzia sa 

cu privire la intenția specială (dolus 

specialis), a fost întărită de hotărârile 

issues [95]. In the 2007 judgment, the 

court concluded that the ICJ should 

accept as highly persuasive relevant 

findings of fact made by the ICTY at 

trial, and any evaluation by the ICTY 

based on fact is also entitled to due 

weight [96]. In addition, the ICJ said 

that its conclusion regarding special 

intent (dolus specialis) was fortified 

by the ICTY’s judgments in Krstić 

and Blagojević [97]. In the judgment 

of 2015 too, the ICJ considered the 

ICTY’s findings to be sufficient to 

establish certain facts, and the Court 

sometimes used the ICTY’s findings 

as corroboration for the statement by 

Croatia [98]. 

The 2007 judgment interpreted 

Article I of the Genocide Convention 

as including both the duties to prevent 

and commission of genocide, though 

it does not explicitly require States 

Parties to refrain from committing 

genocide [99]. The heavy dependence 

on the ICTY may verify that the ICJ is 

“not well equipped” and “even 

structurally unsuitable” to deal with 

questions of State responsibility for 

the commission of genocide, if not 

State responsibility for not having 

prevented or repressed it [100]. In this 

connection, one should carefully 

watch the ICTY’s development of and 

reliance on evidence in the ongoing 

ICJ case of Application of the 

Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide 

between Gambia and Myanmar.  

 

Conclusion 

 

The two co-existing forms of 

responsibilities in response to massive 

human rights violations are State and 

individual responsibilities to 

prosecute, investigate, and prevent 

international crimes. These have been 

developed under international law by 
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TPI în cazurile Krstić și Blagojević 

[97]. De asemenea, în hotărârea din 

2015, ICJ a considerat că concluziile 

TPI au fost suficiente pentru a stabili 

anumite fapte, iar Curtea a folosit 

uneori concluziile TPI ca o coroborare 

pentru declarația Croației [98].  

Hotărârea din 2007 a interpretat 

articolul I din Convenția privind 

genocidul, ca incluzând, atât obligațiile 

de prevenire cât și comiterea 

genocidului, deși nu impune în mod 

explicit statelor părți să se abțină de la 

comiterea genocidului [99]. 

Dependența mare de TPI poate verifica 

dacă ICJ nu este „bine echipată” și 

„chiar impropriu din punct de vedere 

structural”, pentru a face față 

chestiunilor de responsabilitate ale 

statului pentru comiterea genocidului, 

dacă nu chiar responsabilitatea statului 

pentru că nu a prevenit-o sau reprimat-

o [100]. În acest sens, ar trebui urmărită 

cu atenție dezvoltarea ICTY, bazată pe 

dovezi, cu ocazia aplicării de ICJ a 

Convenției privind prevenirea și 

pedepsirea crimei de genocid în cazul 

dintre Gambia și Myanmar, aflat în 

curs de desfășurare. 

 

Concluzii 

 

Cele două forme de responsabilități 

coexistente, ca răspuns la încălcări 

masive ale drepturilor omului, sunt 

responsabilitatea statului și 

responsabilitatea individuală de a 

urmări și a preveni infracțiunile 

internaționale. Acestea au fost 

dezvoltate în conformitate cu dreptul 

internațional, prin încorporarea 

beneficiilor fiecăruia. Astfel, astăzi, 

sistemul de justiție penală 

internațională este privit ca cuprinzând 

nu numai responsabilitatea penală 

individuală, ci și responsabilitatea 

statului și, de preferință, atât 

responsabilitatea statului cât și cea 

incorporating the benefits of each. 

Thus, today, the international criminal 

justice system is regarded as 

comprising not only individual 

criminal responsibility but also State 

responsibility, and preferably both 

State and individual responsibility 

complement each other [101]. 

It is noteworthy that in dealing 

with individual criminal responsibility 

the ICC became more aware of the 

importance of the State’s duties to 

prevent, investigate, and prosecute 

international crimes. In May 2019, in 

its decision of Jordan’s non-

cooperation, the Appeals Chamber of 

the ICC found that “[t]he obligation to 

cooperate with the Court reinforces 

the obligation erga omnes to prevent, 

investigate and punish crimes that 

shock the conscience of humanity, 

including in particular those under the 

jurisdiction of the Court and it is this 

erga omnes character that makes the 

obligation of States Parties to 

cooperate with the Court so 

fundamental” [102]. This brief 

account bluntly links the obligation of 

States Parties of the Rome Statute to 

cooperate, prevent, investigate, and 

punish crimes under the ICC’s 

jurisdiction, even though there is no 

express provision in the Rome Statute 

for the State’s duty to prevent crimes 

under the Rome Statute.  

Not only ICL jurisprudence but 

also the case law of human rights 

bodies show that the duty to prevent 

considerably overlaps with other 

duties, such as the duties to 

investigate, prosecute, and punish 

[103]. In effect, the principle of 

complementarity has an high affinity 

for the duty to investigate and 

prosecute in the case law of the Inter-

American Court of Human Rights and 

the ECtHR. A determination by the 

regional human rights institutions that 
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individuală se completează reciproc 

[101]. 

Este de remarcat faptul că, în 

tratarea răspunderii penale individuale, 

ICC a devenit mai conștientă de 

importanța obligațiilor statului de a 

preveni, investiga și urmări penal. În 

mai 2019, în decizia sa de necooperare 

a Iordaniei, Camera de Apel a CPI a 

constatat că „obligația de a coopera cu 

Curtea întărește obligația erga omnes 

de a preveni, investiga și pedepsi 

crimele care șochează conștiința 

umanității, inclusiv în special cele 

aflate sub jurisdicția Curții, caracterul 

erga omnes fiind cel care determină 

obligația statelor părți de a coopera cu 

Curtea, atât de fundamental” [102]. 

Acest scurt raport leagă, în mod 

neplăcut, obligația statelor părți ale 

Statutului de la Roma de a coopera, 

preveni, investiga și pedepsi 

infracțiunile sub jurisdicția ICC, chiar 

dacă nu există o prevedere expresă în 

Statutul de la Roma, pentru a obliga 

statul să prevină infracțiunile, sub 

prevederile acestui Statut. 

Nu numai jurisprudența ICL, ci și 

jurisprudența organismelor pentru 

drepturile omului arată că obligația de a 

preveni suprapunerea considerabilă a 

altor atribuții, cum ar fi obligațiile de 

investigare, urmărire penală și 

pedepsire [103]. În realitate, principiul 

complementarității are o afinitate 

ridicată pentru obligația de a investiga 

și urmări în justiție în jurisprudența 

Curții Interamericane a Drepturilor 

Omului și a CEDO. Decizia instituțiilor 

regionale pentru drepturile omului, 

conform căreia un stat nu și-a respectat 

obligațiile cu privire la investigarea și 

urmărirea penală a încălcărilor 

drepturilor omului, reprezentând 

infracțiuni internaționale, sugerează că 

statul în cauză nu dorește sau este 

incapabil să investigheze și să trimită 

crimele în fața ICC [104]. Prin urmare, 

a State has not observed its 

obligations with respect to 

investigation and prosecution of 

flagrant violations of human rights, 

amounting to international crimes, 

suggests the State in question is either 

unwilling or unable to investigate and 

prosecute core crimes before the ICC 

[104]. The principle of 

complementarity is thus seen as “a 

non-confrontational enforcement 

mechanism for duties of States to 

exercise jurisdiction over international 

crimes” [105]. 

For a more systematic system of 

international criminal justice, 

irrespective of judicial independence, 

judicial dialogue between each 

institution dealing with State and 

individual responsibility could be 

encouraged, though too much reliance 

could cause an anxiety for a lack of 

competence of each institution. The 

harmonious interpretation and 

complementary enforcement of 

international legal norms of States’ 

and individuals’ duties to prosecute, 

investigate, and prevent international 

crimes should be pursued 

continuously.  

 

Specifications: An earlier version 

of the paper was presented at 

DECRET Conference 2019 as one of 

the keynote speeches. The author 

appreciates this wonderful 

opportunity and thanks Professor Nita 

Nelu and Dr. Alina Ioana Szabo 

specifically, from „George Bacovia” 

University, Bacau, Romania. 
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Rezumat: Așadar, voi începe prin a vă 

mărturisi un adevăr simplu: multe s-au 

citit, s-au spus și s-au scris despre 

corupție. Dar despre corupția judiciară 

mai puțin, fiind un subiect tabu, de care 

puțini îndrăznesc să se apropie. Este foarte 

riscant să afirmi, despre un judecător sau 

procuror corupt, cu atât mai mult să scrii 

și să analizezi corupția judiciară. De 

aceea, invit cititorul să străbată împreună 
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Abstract: So, I will start by confessing 

to you a simple truth: many have read, 

said and wrote about corruption. But 

about judicial corruption less, being a 

taboo subject, few dare to approach. It is 

very risky to say about a corrupt judge or 

prosecutor, all the more so to write and 

analyze judicial corruption. Therefore, I 

invite the reader to cross with me the non-

material boundaries of temporal 
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cu mine granițele nematerialnice ale 

efemerității temporale și ale datelor 

biografice, să depășim prepoziția „în”, 

pentru a ajunge „întru” acea devenire a 

ființei naționale către bine și armonie. Vom 

cuprinde judiciarul, dar ne vom depărta 

totodată de el, pentru a opri călătoria într-

un contur spațial mai puțin accesibil, în 

miezul ființial al corupției statale, întrucât, 

în goana după bani, statul e primul care 

atentează la banii românilor. 
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Așadar, voi începe prin a vă 

mărturisi, un adevăr simplu: multe s-au 

citit, s-au spus și s-au scris despre 

corupție. Dar despre corupția judiciară 

mai puțin, fiind un subiect tabu, de care 

puțini îndrăznesc să se apropie. Este 

foarte riscant să afirmi despre un 

judecător sau procuror corupt, cu atât 

mai mult să scrii și să analizezi corupția 

judiciară. De aceea, invit cititorul să 

străbată împreună cu mine granițele 

nematerialnice ale efemerității 

temporale și ale datelor biografice, să 

depășim prepoziția „în”, pentru a 

ajunge „întru” acea devenire a ființei 

naționale către bine și armonie. Vom 

cuprinde judiciarul, dar ne vom depărta 

totodată de el, pentru a opri călătoria 

într-un contur spațial mai puțin 

accesibil, în miezul ființial al corupției 

statale, întrucât în goana după bani, 

statul e primul care atentează la banii 

românilor. Foarte flămând, bugetul 

înghite orice leuţ. Portăreii te execută 

fără discriminare, şi dacă ai restanţe la 

taxe şi impozite de mii de lei şi dacă ai 

doar 100 de lei. Și, mai nou, măsurile 

menite să „revoluționeze” fiscalitatea 

ephemerality and biographical data, to go 

beyond the preposition "in", to reach 

"within" that becoming of the national 

being for good and harmony. We will 

include the judiciary, but we will also 

move away from it, to stop the trip in a 

less accessible spatial contour, in the 

core of state corruption, because in the 

pursuit of money, the state is the first to 

pay attention to the money of the 

Romanians. 

 

Keywords: judicial corruption; ethics; 

international, European and national 

legal instruments; anti-corruption. 
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Argumentum and word before 

 

So, I will begin by confessing to 

you a simple truth: many have read, 

said and wrote about corruption. But 

about judicial corruption less, being a 

taboo subject, few dare to approach. It 

is very risky to say about a corrupt 

judge or prosecutor, all the more so to 

write and analyze judicial corruption. 

Therefore, I invite the reader to cross 

with me the non-material boundaries 

of temporal ephemerality and 

biographical data, to go beyond the 

preposition „in”, to reach „within” 

that becoming of the national being 

for good and harmony. We will 

include the judiciary, but we will also 

move away from it, to stop the trip in 

a less accessible spatial contour, in the 

core of state corruption, because in 

the pursuit of money, the state is the 

first to pay attention to the money of 

the Romanians. Very hungry, the 

budget swallows up any leu. The 

doorman executes you without 

discrimination, even if you have 

arrears in taxes and taxes of thousands 

of lei and if you have only 100 lei. 

And, more recently, the measures 
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în România, aruncă în haos milioane de 

români. Sunt convins că există în 

societatea românească o toleranță mult 

prea largă la evaziune, dar, pe de altă 

parte, contribuabilii, văzând că banii lor 

sunt furați sau utilizați prost, au 

îndreptățirea morală să nu se prea 

înghesuie la plata taxelor. De aici, o 

sarcină administrativă uriașă: milioane 

de contracte de muncă aflate la limita 

legalității, milioane de noi declarații 

fiscale, drumuri interminabile la 

ANAF, nemulțumiri ale salariaților, dar 

și ale patronatelor, asfixierea unităților 

de administrare fiscală și posibilul 

colaps al sistemului informatic fiscal, 

care și așa funcționează în condiții de 

avarie. Adică, mulți nervi pentru o 

miză cu sumă aproape nulă, din punct 

de vedere al sumelor încasate în plus. 

Dacă, s-ar fi redus evaziunea cu 2% din 

PIB, s-ar fi încasat cu mult mai mult! 

Dar nu trebuiesc deranjați baroneii aleși 

uninominal și nici domnii parlamentari! 

Perioada actuală poate fi 

caracterizată printr-o acumulare de 

maximă tensiune, o iluzorie trăire că în 

România pot fi depistate elemente 

determinante de diminuare a corupției 

și un prilej de a lucra cu câteva zeci de 

specialiști, dedicați și onești. Poate, nu 

în ultimul rând, o palpitantă 

echilibristică între nevoia de bani a 

bugetului și intențiile ascunse ale 

majorității politicienilor. Statul român 

este codaş la colectarea banilor la 

buget, dar fruntaş când vine vorba de 

risipa lor. De aici și o posibilă cauză 

generatoare de corupție. Ce ar trebui 

făcut pentru încurajarea conformării 

voluntare? Întrebarea ar avea nevoie de 

un răspuns laborios. Mă rezum la 

afirmația că termenul ipocrit 

„încurajarea”, trebuie înlocuit cu 

„presiunea” pe creșterea conformării 

voluntare. România, cu largul concurs 

al mediului politic, dar și al mass-

aimed at "revolutionizing" taxation in 

Romania throw millions of 

Romanians into chaos. I am 

convinced that there is a far too wide 

tolerance for evasion in Romanian 

society, but, on the other hand, the 

taxpayers seeing that their money is 

stolen or misused have the moral right 

not to get too busy paying taxes. From 

here, a huge administrative burden: 

millions of employment contracts on 

the verge of legality, millions of new 

tax declarations, endless roads to 

ANAF, dissatisfaction of employees, 

but also of employers, asphyxiation of 

tax administration units and possible 

collapse of the tax information system 

, which also works in damaged 

conditions. That means many nerves 

for a stake with almost zero amount in 

terms of the amounts collected in 

addition. If the evasion had been 

reduced by 2% of GDP it would have 

been paid much more! But the 

uninominally elected baron and the 

parliamentary gentlemen should not 

be disturbed! The current period can 

be characterized by an accumulation 

of maximum tension, an illusory 

experience that in Romania can be 

found decisive elements to reduce 

corruption and an opportunity to work 

with several dozen dedicated and 

honest specialists. Perhaps, not least, 

a thrilling balance between the need 

for budget money and the hidden 

intentions of most politicians. The 

Romanian state is greedy when it 

comes to collecting money for the 

budget, but ahead when it comes to 

their waste. Hence a possible cause of 

corruption. What should be done to 

encourage voluntary compliance? The 

question would need a laborious 

answer. I sum up the claim that the 

hypocritical term "encouragement" 

must be replaced by "pressure" on 
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media, se scaldă într-o ipocrizie totală, 

când este vorba de a face front comun 

pentru a-i determina pe toți să-și 

plătească taxele. Cei care nu plătesc 

taxe sau care risipesc banul public, 

jefuiesc avuția națională, și sfârșesc 

prin a acumula resurse cu care corup 

politicienii și astfel iau statul în 

captivitate.  

Revenind la sensul corect al 

afirmațiilor de mai sus, există în 

societatea românească o toleranță mult 

prea largă la corupție, și numai regulile 

dure ar crea o altfel de situație. Pe de 

altă parte, contribuabilii văzând că 

banii lor sunt furați sau utilizați prost 

au îndreptățirea morală să nu se prea 

„înghesuie” la plata taxelor întrucât 

statul român trebuie să aibă instituții 

puternice, care să impună respectarea 

legii de către cetățenii săi, asta e într-

adevăr o nevoie imperioasă. Numai că, 

așa cum, într-un eseu din 1946, George 

Orwell deplângea deteriorarea societății 

engleze și acuza, pentru aceasta, 

politica, sesizând, în esență, că 

decandența societății engleze este 

acompaniată de decadența politicului, 

și concluziona, exasperat, că este un 

fenomen natural, imposibil de oprit. 

Putem afirma, că și în cazul nostru, 

politica poate strica societatea, nu doar 

prin moravuri (dacă ai o clasă politică 

coruptă), nu doar prin prostie (dacă ai o 

clasă politică incompetentă, dominată 

de repetenți, impostori academici și 

analfabeți mândri de ei înșiși), ci și prin 

prăbușirea structurilor ei culturale de 

rezistență (dacă folosește o educație 

deteriorată). Astfel, un răcnet politic de 

genul „Să se facă dreptate!” prinde, 

pentru că oricine vrea, dreptate. Astfel, 

cuvîntul „dreptate” este lăsat neexplicat 

din rațiuni electorale și își pierde sensul 

cu totul. Lipsită de specificații, 

dreptatea nu înseamnă nimic! Este un 

bidon gol pe care, abil, politicianul îl 

increasing voluntary compliance. 

Romania, with the wide competition 

of the political environment, but also 

of the media, is sinking into a total 

hypocrisy when it comes to making a 

common front in order to determine 

everyone to pay their taxes. Those 

who do not pay taxes or who waste 

public money rob the national wealth 

and end up accumulating resources 

that corrupt politicians and thus take 

the state into captivity. 

Going back to the correct meaning 

of the above statements, there is a far 

too wide tolerance for corruption in 

Romanian society and only the harsh 

rules would create a different 

situation. On the other hand, 

taxpayers seeing that their money is 

stolen or misused have the moral right 

not to be too "crowded" to pay taxes 

because the Romanian state has to 

have strong institutions that enforce 

the law by its citizens, that's in the 

really an urgent need. But just as, in 

an essay of 1946, George Orwell 

lamented the deterioration of English 

society and blamed, for this, politics, 

noticing, in essence, that the 

decadence of English society is 

accompanied by the decadence of 

politics and concluding, 

exasperatedly, that it is a natural 

phenomenon, impossible to stop. We 

can say, that in our case, politics can 

ruin society not only through morals 

(if you have a corrupt political class), 

not only through stupidity (if you 

have an incompetent political class, 

dominated by repeaters, academic 

impostors and illiterates proud of 

themselves). ), but also by the 

collapse of its cultural structures of 

resistance (if it uses a damaged 

education). Thus, a political outcry 

such as "Let justice be done!" Gets, 

because everyone wants, justice. 
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lasă oricărui credul să-l umple cu ce 

vrea. 

Această pierdere a sensului 

cuvintelor duce la imense confuzii, 

după cum bine știm din lunga tradiție a 

literaturii absurde. Dar, mai mult decât 

„dreptate”, cuvîntul „democrație” este, 

cred, cel dintîi răstignit pe crucea 

tuturor sensurilor posibile. În numele 

democrației, partide politice vor lucruri 

direct opuse, după cum tot în numele 

democrației, mai precis pentru apărarea 

ei, oamenii își sparg capetele, unii 

altora, pe stradă. Democratizarea lumii 

presupune democratizarea discursului 

politic, în sensul că oricine poate să se 

urce la tribună și să înceapă să 

vorbească celorlalți despre politică. 

Blogul, Facebook-ul, forumurile de 

comentarii de pe siteurile media, 

twitter-ul, instagram-ul nu sunt altceva 

decît tribune la îndemîna oricui. Am 

îndoieli că apariția acestor tribune a 

adus lumii mai mult bine decît rău, și 

nu sunt atît de sigur că democrațiile 

clasice din epoca anterioară internetului 

erau mai puțin consolidate decît sunt 

acum. Dar am certitudinea că aceste 

tribune aflate la îndemâna oricui sunt 

distrugătoare pentru societate. În lumea 

democratică, nimeni nu poate opri 

agramații, pelticii, rîrîiții, sîsîiții, 

bîlbîiții și bolovănoșii, dislexicii, 

deliranții și inepții, să ia microfonul și 

să vorbească în boxe. Cum aceștia sunt 

mult mai mulți decît cei care cultivă 

nobila artă a retoricii, a fost firesc ca ei 

să umple locul. Cum discursul lor a 

devenit cantitativ majoritar, era firesc 

să reașeze standardul. Căci standardul 

este, și el, o rezultantă democratică în 

lumea îmbibată de democrația în care 

trăim: dacă cei mai mulți vorbesc prost, 

atunci prost e firesc să vorbească toată 

lumea. Că doar n-o să lăsăm elitele 

intelectuale să ne învețe pe noi, 

poporul, cum se vorbește. Să vorbească 

Thus, the word "justice" is left 

unexplained for electoral reasons and 

loses its meaning altogether. Without 

specifications, justice means nothing! 

It is an empty can that the politician 

skillfully lets anyone believe to fill 

with what he wants. 

This loss of the meaning of words 

leads to immense confusion, as we 

well know from the long tradition of 

absurd literature. But, more than 

"justice", the word "democracy" is, I 

think, the first one crucified on the 

cross of all possible meanings. In the 

name of democracy, political parties 

will want things directly opposite, as 

in the name of democracy, more 

specifically for its defense, people are 

breaking their heads, on each other, 

on the street. The democratization of 

the world implies the democratization 

of political discourse, in the sense that 

anyone can go to the forum and start 

talking to others about politics. The 

blog, the Facebook, the comment 

forums on the media sites, the twitter, 

the instagram are nothing but 

grandstands available to anyone. I 

doubt that the emergence of these 

stands has brought the world more 

good than bad and I'm not so sure that 

the classical democracies of the pre-

internet era were less consolidated 

than they are now. But I am sure that 

these stands available to anyone are 

destructive to society. In the 

democratic world, no one can stop the 

agramats, the pelicans, the laughing, 

the sly, the dumb and the dumb, the 

dyslexic, the delusional and the inept 

to take the microphone and speak in 

the speakers. As they are many more 

than those who cultivate the noble art 

of rhetoric, it was natural for them to 

fill the place. As their speech became 

quantitative, it was natural to reshape 

the standard. For the standard is also a 
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ele ca noi! Sau, mai precis, să 

vorbească ele precum cei pe care noi i-

am ales. După chipul și asemănarea 

noastră, bineînțeles. Toate acestea și 

mai mult decât acestea, conduc spre o 

concluzie: corupţia poate fi considerată 

ca un fenomen al societăţii şi, în acest 

sens, putem vorbi de corupţia 

sistemului juridic, a economiei, a 

serviciilor publice şi a lumii politice. 

Deopotrivă, corupţia poate avea ca 

efect pervertirea periculoasă a 

motivaţiilor, zdruncinarea supunerii 

voluntare la reguli, descurajarea 

instituţiilor şi ineficienţa sistemului 

democratic. Aceste repercusiuni sunt 

economice, politice şi sociale 

(subminarea credibilităţii instituţiilor). 

În acest context, convingerea noastră 

este să dăm societății un corpus de 

norme, de referință, împiedicând astfel 

răspândirea flagelului corupției până 

când acesta nu va cuprinde tot 

organismul. Lupta împotriva cancerului 

este dură și de lungă durată. Pentru 

început să descoperim resorturile 

vindicative ale dreptului. 

 

1. Scurte considerații despre 

cadrul de reglementare instituţional 

şi organizaţional 

 

1.1. Instrumente juridice 

internaționale. Corupţia este un 

fenomen social, politic şi economic 

deosebit de complex, care afectează 

economia şi societatea ca un întreg. 

Corupţia variază de la o ţară la alta, 

afectează toate statele, respectiv, 

fundamentele instituţiilor democratice, 

prin denaturarea proceselor electorale, 

subminarea statului de drept şi crearea 

unei birocraţii care să justifice 

solicitarea mitei [1]. De-a lungul 

timpului, nu a putut fi dată o definiţie 

asupra acestui fenomen unanim agreată 

de toate ţările care luptă împotriva 

democratic result in the world imbued 

with the democracy in which we live: 

if most speak silly, then it is natural to 

speak to everyone. That we will not 

only let the intellectual elites teach us, 

the people, as it is spoken. Let them 

talk like us! Or, more precisely, to 

speak of them as the ones we have 

chosen. According to our image and 

likeness, of course. All this and more 

than these, lead to a conclusion: 

corruption can be considered a 

phenomenon of society and, in this 

sense, we can speak of corruption of 

the legal system, economy, public 

services and the political world. On 

the other hand, corruption can have 

the effect of dangerous perversion of 

motivations, shaking of voluntary 

obedience to rules, discouraging 

institutions and inefficiency of the 

democratic system. These 

repercussions are economic, political 

and social (undermining the 

credibility of the institutions). In this 

context, our conviction is to give 

society a set of rules, of reference, 

thus preventing the spread of the 

scourge of corruption until it 

encompasses the whole body. The 

fight against cancer is tough and long-

lasting. To begin with, we discover 

the vindictive springs of law. 

 

1. Brief considerations on the 

institutional and organizational 

regulatory framework 

 

1.1. International legal 

instruments. Corruption is a very 

complex social, political and 

economic phenomenon that affects 

the economy and society as a whole. 

Corruption varies from country to 

country, affecting all states, 

respectively, the foundations of 

democratic institutions by distorting 
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corupţiei la nivel naţional, dar şi la 

nivel internaţional. Considerând 

amploarea fenomenului, Adunarea 

Generală a ONU a hotărât că se impune 

elaborarea unui instrument legal 

internaţional, special împotriva 

corupţiei, independent de Convenţia de 

la Palermo [2], sens în care a fost 

stabilit un comitet ad-hoc de negociere 

a acestui nou instrument, la sediul 

UNODC din Viena. Textul noii 

Convenţii ONU a fost negociat de către 

comitetul ad-hoc mai sus enunţat, în 

perioada ianuarie 2002-octombrie 

2003. Astfel, Convenţia Naţiunilor 

Unite împotriva corupţiei (Convenția 

de la Merida) a fost adoptată prin 

Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 

58/4 din 31 octombrie 2003 la New 

York şi a fost deschisă spre semnare 

tuturor statelor între 9-11 decembrie 

2003 la Merida, Mexic şi, ulterior, la 

sediul ONU de la New York, până la 9 

decembrie 2005. Convenţia a fost 

deschisă spre semnare şi organizaţiilor 

regionale de integrare economică, cu 

condiţia ca cel puţin un stat membru 

din cadrul unei astfel de organizaţii să 

fi semnat până la data limită de 9 

decembrie 2005 [3]. Instrumentul 

juridic are ca obiect promovarea 

măsurilor de prevenire şi combatere a 

corupţiei, cooperarea internaţională în 

lupta împotriva corupţiei, inclusiv 

pentru recuperarea bunurilor, dar şi 

promovarea integrităţii, 

responsabilităţii şi bunei gestiuni a 

afacerilor şi bunurilor publice [4]. 

Terminologic, Convenţia de la 

Merida preia identic din Convenţia de 

la Palermo unele definiţii, precum, 

bunuri, produs al infracţiunii, blocare 

sau sechestru, dar sunt introduse trei 

definiţii noi cu privire la următoarele 

sintagme: agent public, agent public 

străin, funcţionar al organizaţiei 

internaţionale publice. Deosebit de 

electoral processes, undermining the 

rule of law and creating a bureaucracy 

that justifies the demand for bribery 

[1]. Over time, no definition could be 

given about this phenomenon 

unanimously accepted by all the 

countries that fight against corruption 

at national level, but also at 

international level. Considering the 

magnitude of the phenomenon, the 

UN General Assembly decided that a 

special international legal instrument 

against corruption is required, 

independent of the Palermo 

Convention [2], meaning that an ad-

hoc negotiating committee for this 

new instrument was established at the 

UNODC headquarters. from Vienna. 

The text of the new UN Convention 

was negotiated by the ad-hoc 

committee mentioned above between 

January 2002 and October 2003. 

Thus, the United Nations Convention 

against Corruption (Merida 

Convention) was adopted by UN 

General Assembly Resolution no. 

58/4 of October 31, 2003 in New 

York and was open for signature to all 

states between December 9-11, 2003 

in Merida, Mexico, and subsequently 

at the UN headquarters in New York 

until December 9, 2005. The 

Convention was open to signature and 

the regional organizations for 

economic integration, provided that at 

least one Member State within such 

an organization has signed by the 

deadline of December 9, 2005 [3]. 

The legal instrument aims to promote 

measures to prevent and combat 

corruption, international cooperation 

in the fight against corruption, 

including for the recovery of goods, 

but also to promote the integrity, 

responsibility and good management 

of public affairs and goods [4]. 

Terminologically, the Merida 
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importantă este definiţia relativă la 

agentul public, ca fiind orice persoană 

care deţine un mandat legislativ, 

executiv sau judiciar; orice persoană 

care exercită o funcţie publică ori care 

prestează un serviciu public; orice 

persoană definită ca agent public în 

dreptul intern al unui stat parte. 

Semnificativ, din perspectiva 

demersului nostru de cercetare 

științifică, este articolul 1 al 

Convenției, care amenajează juridic 

următoarea definiţie: „Fiecare stat 

semnatar se obligă să sancţioneze 

următoarele acte cu pedepse proprii 

sistemului naţional: 

a) Fapta săvârşită de orice 

persoană fizică, în nume propriu ori în 

numele altei persoane, de a oferi, 

promite ori a da bani, cadouri ori alte 

avantaje unui funcţionar public ori în 

beneficiul acestuia, cu titlu de 

remuneraţie, în scopul de a îndeplini 

sau de a nu îndeplini un act privitor la 

îndatoririle sale de serviciu, cu ocazia 

încheierii unei tranzacţii comerciale 

internaţionale; 

b) Fapta unui funcţionar public 

care, direct sau indirect, pretinde ori 

primeşte bani, cadouri ori alte 

avantaje, cu titlu de remuneraţie pentru 

a îndeplini sau a nu îndeplini un act 

privitor la îndatoririle sale de serviciu 

cu ocazia încheierii unei tranzacţii 

comerciale internaţionale”. 

Pentru armonizarea legislaţiei 

naţionale, prin sintagme de 

tipul „fiecare stat-parte adoptă măsurile 

legislative” sau „fiecare stat are în 

vedere să adopte” sau „fiecare stat 

urmăreşte să adopte”, Convenţia a 

stabilit în sarcina statelor semnatare 

obligaţia de a incrimina faptele mai sus 

enumerate. Analiza gramaticală a 

prevederilor Convenţiei relative la 

obligația de incriminare ca infracțiuni a 

faptelor mai sus enunțate, prin 

Convention takes the same definitions 

from the Palermo Convention as some 

definitions, such as goods, proceeds 

of crime, blocking or seizure, but 

three new definitions are introduced 

regarding the following terms: public 

agent, foreign public agent, official of 

the organization international public. 

Particularly important is the definition 

regarding the public agent, as any 

person who holds a legislative, 

executive or judicial mandate; any 

person exercising a public office or 

providing a public service; any person 

defined as a public official in the 

domestic law of a State party. 

Significant, from the perspective of 

our scientific research, is Article 1 of 

the Convention, which legally adjusts 

the following definition: "Each 

signatory state is obliged to sanction 

the following acts with penalties 

specific to the national system: 

a) The deed committed by any 

natural person, in his own name or on 

behalf of another person, to offer, 

promise or give money, gifts or other 

benefits to a civil servant or for his 

benefit, for remuneration, in order to 

fulfill or failing to perform an act 

regarding his service duties, when 

concluding an international 

commercial transaction; 

b) The act of a civil servant who, 

directly or indirectly, demands or 

receives money, gifts or other 

benefits, as a remuneration for 

fulfilling or failing to perform an act 

regarding his service duties when 

concluding an international 

commercial transaction ”. 

In order to harmonize the national 

legislation, by means of the words 

"each State Party adopts the 

legislative measures" or "each State 

intends to adopt" or "each State 

intends to adopt", the Convention has 
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raportare la sintagmele utilizate, 

conduce la concluzia potrivit căreia 

anumite dispoziții convenționale au 

caracter imperativ, iar altele au caracter 

supletiv [5]. Astfel fiind, au caracter 

imperativ dispozițiile convenționale 

care includ sintagma „fiecare stat-

parte adoptă măsurile legislative”. Pe 

cale de consecinţă, rezultă că statele 

părți şi-au asumat obligaţii ferme de a 

adopta măsuri legislative care să 

incrimineze ca infracţiuni numai cu 

privire la următoarele fapte: corupţia 

agenţilor publici naţionali, sustragerea, 

deturnarea sau altă folosire ilicită de 

bunuri de către un agent public, traficul 

de influenţă, spălarea produsului 

infracţiunii, obstrucţionarea bunei 

funcţionări a justiţiei. Dispozițiile 

convenționale care prevăd 

sintagmele „fiecare stat are în vedere 

să adopte măsurile 

legislative” și „fiecare stat urmăreşte 

să adopte” au caracter supletiv și se 

referă la următoarele fapte dintre cele 

mai sus enunţate, şi anume: corupţia 

agenţilor publici străini şi a 

funcţionarilor organizaţiilor 

publice internaţionale, abuzul de 

funcţii, îmbogăţirea ilicită, corupţia în 

sectorul privat, sustragerea de bunuri în 

sectorul privat, participaţia şi tentativa 

[6]. Este important de precizat faptul 

că, în scopul Convenţiei, nu este 

necesar ca infracţiunile ce vor fi 

stabilite în sistemele de drept naţionale 

să cauzeze o daună sau un prejudiciu 

patrimonial statului. De asemenea, în 

scopul asigurării protecţiei 

suveranităţii, fiecare stat îşi va exercita 

obligaţiile într-un mod compatibil cu 

principiile egalităţii suverane şi 

integrităţii teritoriale şi cu principiul 

neamestecului în afacerile interne ale 

altor state. Pentru a se asigura 

prevenirea corupţiei se stabilesc, în 

sarcina statelor, obligaţii de a elabora 

established the obligation of the 

signatory states to incriminate the 

facts more. listed above. The 

grammatical analysis of the 

provisions of the Convention 

regarding the obligation to 

incriminate as offenses of the above 

mentioned facts, by reference to the 

syntagms used, leads to the 

conclusion that certain conventional 

provisions are imperative and others 

are suppletive [5]. Thus, the 

conventional provisions that include 

the phrase "each State Party adopts 

legislative measures" are imperative. 

As a result, it follows that the States 

Parties have assumed firm obligations 

to adopt legislative measures that 

criminalize as crimes only with 

respect to the following facts: 

corruption of national public servants, 

theft, theft or other illicit use of goods 

by an agent public, traffic of 

influence, washing of proceeds of 

crime, obstruction of the proper 

functioning of justice. The 

conventional provisions stipulating 

the terms "each state intends to adopt 

legislative measures" and "each state 

intends to adopt" are supplementary 

in nature and refer to the following 

facts mentioned above, namely: 

corruption of foreign public officials 

and officials of organizations 

international public, abuse of 

functions, illicit enrichment, 

corruption in the private sector, theft 

of goods in the private sector, 

participation and attempt [6]. It is 

important to note that for the purposes 

of the Convention, it is not necessary 

that the offenses that will be 

established in the national systems of 

law cause damage or damage to the 

State's assets. Also, in order to ensure 

the protection of sovereignty, each 

state will exercise its obligations in a 
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politici de prevenire a corupţiei, 

eficiente şi coordonate, să asigure 

existenţa unor organisme de prevenire a 

corupţiei, să asigure sisteme de 

recrutare, angajare ale funcţionarilor şi 

altor agenţi publici care să se bazeze pe 

eficienţă, transparenţă, criterii 

obiective, remuneraţii corespunzătoare, 

introducerea codurilor de conduită în 

cadrul sistemelor instituţionale şi 

juridice, stabilirea unor sisteme 

corespunzătoare de achiziţii publice 

bazate pe transparenţă, concurenţă şi 

informare [7]. Într-o modalitate 

asemănătoare, stau lucrurile și în 

Europa. 

1.2. Abordarea fenomenului 

corupţiei în cadrul Uniunii Europene. 

Considerând instrumentul juridic 

internaţional mai sus enunţat, dar şi 

instrumentele juridice elaborate de 

către Consiliul Europei (Convenția 

penală privind corupția și Convenția 

civilă asupra corupției), Comisia 

Europeană a stabilit necesitatea 

redactării unui raport anticorupţie [8]. 

Raportul avea ca scop monitorizarea şi 

evaluarea eforturilor statelor membre în 

lupta împotriva corupţiei, în scopul 

mobilizării unei voinţe politice şi unui 

angajament din partea acestora. Primul 

raport a fost publicat în 3 februarie 

2014, iar viitoarele rapoarte urmau să 

fie emise o dată la doi ani. Raportul a 

fost centrat pe acele aspecte cheie care 

prezintă relevanţă pentru toate statele 

membre şi descrie, pe de-o 

parte, bunele practici, iar pe de altă 

parte şi acele vulnerabilităţi şi, 

respectiv, paşii care trebuie urmaţi de 

fiecare stat în lupta împotriva 

fenomenului corupţiei. Deși se admite 

că anumite aspecte sunt strict de 

competenţă naţională, Comisia a 

subliniat faptul că interesul la nivelul 

UE este ca în toate statele membre să 

existe politici anticorupţie eficiente. În 

manner compatible with the principles 

of sovereign equality and territorial 

integrity and with the principle of 

non-interference in the internal affairs 

of other states. In order to ensure the 

prevention of corruption, the states 

are obliged to elaborate effective and 

coordinated corruption prevention 

policies, to ensure the existence of 

corruption prevention bodies, to 

ensure recruitment, employment of 

civil servants and other public agents. 

it is based on efficiency, transparency, 

objective criteria, appropriate 

remuneration, introduction of codes of 

conduct within the institutional and 

legal systems, establishing 

appropriate public procurement 

systems based on transparency, 

competition and information [7]. In a 

similar way, things are in Europe. 

1.2. Addressing the phenomenon 

of corruption within the European 

Union. Considering the international 

legal instrument mentioned above, as 

well as the legal instruments 

developed by the Council of Europe 

(the Criminal Convention on 

Corruption and the Civil Convention 

on Corruption), the European 

Commission has established the need 

to draft an anti-corruption report [8]. 

The report aimed at monitoring and 

evaluating the efforts of the Member 

States in the fight against corruption, 

in order to mobilize a political will 

and a commitment from them. The 

first report was published on February 

3, 2014, and future reports would be 

issued every two years. The report 

focused on those key issues that are 

relevant to all Member States and 

describes, on the one hand, good 

practices, and on the other, those 

vulnerabilities and, respectively, the 

steps that must be followed by each 

state in the fight against the 
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acest sens, se evidenţiază faptul că 

politicile eficiente de luptă împotriva 

corupției nu se reduc la un set de 

măsuri standard, ci trebuie avut în 

vedere contextul naţional din fiecare 

stat membru. Date fiind cele de mai 

sus, raportul analizează şi formulează 

sugestii/recomandări despre cum pot fi 

rezolvate cele mai importante 

probleme, în cazul fiecărui stat în parte. 

Corupţia este estimată pentru UE la un 

cost de 120 miliarde euro anual, 

evaluare care are în vedere studiile 

potrivit cărora corupţia reprezintă 5% 

din PIB la nivel mondial. 

Astfel fiind, îmbinarea unor norme 

juridice cu analize filosofice și 

economice cu privire la fenomenul 

corupţiei, a conturat concluzia potrivit 

căreia, există doi factori care îi 

determină pe guvernanţi, angajaţii civili 

şi militari să nu se lase corupți. Primul 

factor, se referă la aşa numita „povară 

morală”, considerată ca fiind un 

rezultat al educaţiei şi tradiţiei. Aceasta 

înseamnă, în concret, că în cazul în care 

o persoană consideră că actele de 

corupţie sunt imorale şi non-etice, 

acesta va putea să aibă determinarea să 

împiedice fenomenul corupţiei. Mărirea 

povarei morale sau, mai simplu spus, 

integritatea și responsabilitatea 

persoanei poate fi obținută prin 

educație, instruire etică, prin aplicarea 

unor coduri deontologice, prin 

schimburi culturale. Cel de-al doilea 

factor, se referă la „pedeapsa 

aşteptată”, cu alte cuvinte dacă o 

persoană consideră că acţiunile sale 

sunt ilegale şi că ar putea să fie 

descoperită şi arestată va putea să aibă 

determinarea de a împiedica corupţia. 

În acest sens, creşterea transparenţei 

este de natură să 

augumenteze pedeapsa aşteptată, în 

special prin probabilitatea detenţiei, cu 

impact direct şi asupra pierderilor 

phenomenon. corruption. While it is 

acknowledged that certain aspects are 

strictly national in scope, the 

Commission underlined that the 

interest at EU level is that effective 

anti-corruption policies exist in all 

Member States. In this regard, it is 

emphasized that effective anti-

corruption policies are not reduced to 

a standard set of measures, but must 

take into account the national context 

of each Member State. Given the 

above, the report analyzes and 

formulates suggestions / 

recommendations on how the most 

important problems can be solved, for 

each individual state. Corruption is 

estimated for the EU at a cost of 120 

billion euros annually, an assessment 

that takes into account studies that 

corruption represents 5% of global 

GDP. 

Thus, the combination of legal 

norms with philosophical and 

economic analyzes regarding the 

phenomenon of corruption has shaped 

the conclusion that there are two 

factors that determine the governors, 

the civilian and military employees 

not to be corrupted. The first factor 

refers to the so-called "moral 

burden", considered as a result of 

education and tradition. This means, 

in particular, that if a person considers 

corruption acts to be immoral and 

unethical, he or she may have the 

determination to prevent the 

phenomenon of corruption. The 

increase of the moral burden or, to put 

it simply, the integrity and 

responsibility of the person can be 

obtained through education, ethical 

training, by applying certain codes of 

ethics, through cultural exchanges. 

The second factor refers to the 

"expected punishment", in other 

words if a person believes that his 
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aşteptate de pe urma activităţii corupte. 

În concret, orice persoană în momentul 

în care ia decizia de a se antrena sau nu 

într-o activitate coruptă, în mod 

implicit, consideră două consecinţe: 

povara morală de a comite un act ilegal 

şi probabilitatea de a fi condamnat şi 

arestat. Consecinţele mai sus enunţate 

sunt comparate apoi cu potenţialele 

câştiguri. Din această comparaţie 

rezultă că o persoană oportunistă va fi 

tentată să se antreneze în activităţi 

ilegale, atâta vreme cât câştigurile 

minimal acceptabile vor depăşi 

pierderile maximal acceptabile, puţin 

peste punctul în care câştigurile 

minimale echivalează cu potenţialele 

pierderi. Concluzia mai sus enunţată a 

permis identificarea a două căi 

potenţiale de reducere a nivelului de 

corupţie, şi anume: scăderea 

câştigurilor minimal acceptabile si 

mărirea riscului de pierderi maximal 

acceptabile, în urma comiterii actelor 

de corupţie. Pe de altă parte, nu poate fi 

negat faptul că o abordare realistă a 

fenomenului corupției presupune 

asumarea premisei de analiză potrivit 

căreia corupția este un fenomen care 

transcende istoriei societății umane. 

Prezentul diferă de trecut prin 

transparentizarea discursului și prin 

limitarea toleranței oamenilor obișnuiți 

față de corupți, pe fondul crizei 

mondiale afectată de o criză morală 

majoră cu repercusiuni nebănuite. 

Important este, în opinia noastră și 

cadrul juridic al prevenirii și combaterii 

corupției. 

1.3. Cadrul juridic naţional al 

prevenirii și combaterii corupției. 

Referindu-ne la cadrul juridic naţional 

remarcăm existența atât a unei legi 

speciale, respectiv, Legea nr. 78/2000 

pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, cât şi 

a unei legi generale, respectiv Codul 

actions are illegal and that he could be 

discovered and arrested he may have 

the determination to prevent 

corruption. In this sense, increasing 

transparency is likely to increase the 

expected penalty, especially through 

the probability of detention, with a 

direct impact on the expected losses 

from the corrupt activity. Specifically, 

any person when deciding whether or 

not to engage in a corrupt activity, 

implicitly, considers two 

consequences: the moral burden of 

committing an illegal act and the 

likelihood of being convicted and 

arrested. The consequences outlined 

above are then compared with the 

potential gains. From this comparison 

it follows that an opportunistic person 

will be tempted to engage in illegal 

activities, as long as the minimum 

acceptable gains will exceed the 

maximum acceptable losses, slightly 

above the point where the minimum 

gains are equivalent to the potential 

losses. The above conclusion allowed 

the identification of two potential 

ways of reducing the level of 

corruption, namely: the decrease of 

the minimum acceptable gains and the 

increase of the risk of maximum 

acceptable losses, following the 

committing of the acts of corruption. 

On the other hand, it cannot be denied 

that a realistic approach to the 

phenomenon of corruption involves 

assuming the premise of analysis that 

corruption is a phenomenon that 

transcends the history of human 

society. The present differs from the 

past by the transparency of the 

discourse and by limiting the 

tolerance of ordinary people towards 

the corrupt, against the background of 

the global crisis affected by a major 

moral crisis with unintended 

repercussions. 
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Penal, prin care sunt reglementate 

infracţiunile de corupţie, infracţiunile 

asimilate acestora şi infracţiunile 

împotriva intereselor financiare ale 

Uniunii Europene. Analiza actelor 

normative naţionale mai sus evocate a 

relevat faptul că, nu există un cadru 

normativ adecvat, cu privire la 

prevenirea corupţiei. Cele câteva 

articole din cuprinsul legii speciale care 

reglementează reguli de comportament 

în scopul prevenirii corupţiei, nu pot fi 

considerate cadru normativ adecvat şi 

comprehensiv, în acord cu obligaţiile 

asumate prin Convenţia de la Palermo 

şi Convenţia de la Merida. Aceste 

articole au caracter limitat, întrucât se 

aplică numai cu privire la anumite 

categorii de persoane, pe de-o parte, iar 

pe de altă parte, preiau în parte 

obligaţiile asumate prin Convenţiile 

mai sus enunţate. Într-adevăr, 

combaterea corupţiei este o prioritate 

pentru comunitatea internaţională, dar 

şi pentru România, ca parte a acestei 

comunităţi, dar lupta împotriva 

corupţiei nu poate fi univocă, ci ea 

trebuie să considere în mod necesar 

prevenirea, respectiv, legi, politici şi 

practici eficiente de prevenire a 

corupţiei. Prevenirea este cea care are 

menirea de a crea „povara morală”, 

cea care este apreciată de către analiştii 

fenomenului ca un rezultat al tradiţiei, 

educaţiei şi culturii. Integritatea şi 

responsabilitatea în sectorul public, dar 

şi în sectorul privat este într-adevăr un 

proces îndelungat, dar care presupune 

în mod evident ca premisă existenţa 

unui cadru juridic adecvat. Din această 

perspectivă, prevenirea corupţiei ar 

trebui să devină o prioritate a societăţii 

româneşti şi acest proces trebuie în 

mod necesar să înceapă prin asigurarea 

unui cadru juridic dedicat. 

Se poate contraargumenta, că în fapt 

există norme dispersate în diverse legi 

1.3. National legal framework for 

preventing and combating corruptio. 

Referring to the national legal 

framework we note the existence of 

both a special law, respectively, Law 

no. 78/2000 for the prevention, 

discovery and sanctioning of 

corruption acts, as well as a general 

law, respectively the Criminal Code, 

which regulates corruption offenses, 

offenses assimilated to them and 

offenses against the financial interests 

of the European Union. The analysis 

of the national normative acts 

mentioned above revealed that there is 

no adequate normative framework 

regarding the prevention of 

corruption. The few articles in the 

special law that regulate rules of 

behavior for the purpose of preventing 

corruption cannot be considered as an 

adequate and comprehensive 

normative framework, in accordance 

with the obligations assumed by the 

Palermo Convention and the Merida 

Convention. These articles are of a 

limited character, as they apply only 

to certain categories of persons, on the 

one hand, and on the other hand, they 

partly take over the obligations 

assumed by the Conventions 

mentioned above. Indeed, the fight 

against corruption is a priority for the 

international community, but also for 

Romania, as part of this community, 

but the fight against corruption cannot 

be univocal, but it must necessarily 

consider the prevention, respectively, 

laws, policies and practices. effective 

prevention of corruption. Prevention 

is the one that aims to create the 

"moral burden", which is appreciated 

by the analysts of the phenomenon as 

a result of tradition, education and 

culture. Integrity and accountability in 

the public sector, but also in the 

private sector, is indeed a long 
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speciale, dar şi un cadru instituţional 

care, împreună, asigură într-o anumită 

manieră transpunerea obligaţiilor 

asumate prin convenţiile internaţionale. 

Argumentul poate fi lesne combătut în 

contextul în care, atât la nivel 

internaţional, cât şi la nivel european, 

corupţia este concepută ca un domeniu 

al criminalităţii transnaţionale, care 

reclamă reglementări legale dedicate. 

În concluzie, normele care se referă la 

prevenirea corupţiei, nu trebuie să fie 

dispersate în mai multe legi, ci ele 

trebuie să fie grupate în cadrul unei legi 

speciale, aşa cum sunt şi normele care 

se referă la combaterea corupţiei. 

Analiza legislaţiei naţionale a relevat şi 

un alt aspect, relativ la acoperirea 

prejudiciului în cazul infracţiunilor de 

corupţie, infracţiunilor asimilate 

acestora și infracţiunilor împotriva 

intereselor financiare ale Uniunii 

Europene. Astfel fiind, acoperirea 

voluntară a prejudiciului în cursul 

urmăririi penale sau a judecăţii nu 

reprezintă o circumstanţă atenuantă în 

cazul infracţiunilor mai sus enunţate. 

Opţiunea legiuitorului român, de 

excludere a acestor infracţiuni de la 

aplicarea circumstanţei atenuante în caz 

de acoperire a prejudiciului, pare cel 

puţin bizară. Aprecierea de mai sus este 

determinată de analiza tipologiei 

infracţiunilor, pentru care s-a exceptat 

aplicarea circumstanţei atenuante în caz 

de acoperire a prejudiciului, pe de-o 

parte, iar pe de altă parte, de rezultatele 

concrete în materie de acoperire a 

prejudiciului înregistrate la nivel 

naţional, pentru tipul de infracţiuni 

analizat. Astfel fiind, analiza tipologiei 

infracţiunilor pentru care s-a exceptat 

aplicarea circumstanţei atenuante în caz 

de acoperire a prejudiciului conduce la 

concluzia potrivit căreia, nu există 

raţiuni de ordin obiectiv care să 

justifice alăturarea infracţiunilor de 

process, but it clearly assumes the 

existence of an adequate legal 

framework. From this perspective, the 

prevention of corruption should 

become a priority of the Romanian 

society and this process must 

necessarily begin by providing a 

dedicated legal framework. 

It can be counter-argued that in 

fact there are rules dispersed in 

various special laws, but also an 

institutional framework that together 

ensures in a certain way the 

transposition of the obligations 

assumed by the international 

conventions. The argument can be 

easily fought against in the context 

where, both internationally and at 

European level, corruption is 

conceived as an area of transnational 

crime that demands dedicated legal 

regulations. In conclusion, the rules 

that refer to the prevention of 

corruption should not be dispersed 

into several laws, but they must be 

grouped within a special law, as are 

the rules that address the fight against 

corruption. The analysis of the 

national legislation also revealed 

another aspect regarding the coverage 

of the damage in the case of 

corruption offenses, offenses 

assimilated to them and offenses 

against the financial interests of the 

European Union. Thus, the voluntary 

coverage of the injury during the 

criminal prosecution or trial is not an 

attenuating circumstance in the case 

of the abovementioned offenses. The 

option of the Romanian legislator to 

exclude these offenses from the 

application of the mitigating 

circumstance in case of covering the 

damage seems at least bizarre. The 

above assessment is determined by 

the analysis of the typology of crimes 

for which the application of the 
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corupţie, infracţiunilor asimilate 

acestora și infracţiunilor împotriva 

intereselor financiare ale UE celorlalte 

infracţiuni menţionate în cuprinsul art. 

75, alin (1), lit. d) din Codul Penal.  

Pe de altă parte, rezultatele concrete 

înregistrate pe parcursul ultimilor ani, 

în ceea ce priveşte acoperirea 

prejudiciului în cazul infracţiunilor de 

corupţie, a relevat, de asemenea, faptul 

că în pofida implementării tuturor 

dispoziţiilor internaţionale, dar şi 

europene, acoperirea efectivă a 

prejudiciului în raport de confiscările 

dispuse este sub procentul de 10%. 

Date fiind cele de mai sus, se poate 

susține, întemeiat, faptul că eforturile 

de asigurare a unui cadru instituţional 

adecvat şi de transpunere în legislaţia 

naţională a normelor europene relative 

la confiscarea extinsă ar trebui dublate 

de măsuri legislative naţionale, care să 

încurajeze acoperirea voluntară a 

prejudiciului şi în cazul infracţiunilor 

de corupţie, infracţiunilor asimilate 

acestora și infracţiunilor împotriva 

intereselor financiare ale UE.  

În acest context, din gama vastă a 

tipologiei corupției, ne vom focusa 

atenția asupra corupției judiciare.  

Fără examinarea etiologiei şi a 

sensului acestor termeni, precum şi a 

corelaţiei lor cu termenul de corupție, 

în general, nu vom putea stabili 

semnificaţia şi oportunitatea ultimului. 

În cele mai dese cazuri, corupția 

judiciară este confundată cu însăşi 

corupţia. Se poate confunda, însă, este 

mult mai gravă. 

 

2. Corupţia judiciară 

 

2.1. Chestiuni precizatoare. Toate 

statele membre ale Consiliului Europei 

au adoptat legislaţie penală cu privire la 

actele generale de corupţie, în special 

în rândul funcţionarilor publici. Cu 

mitigating circumstance in case of 

damage coverage was exempted, on 

the one hand, and on the other hand, 

by the concrete results regarding the 

damage coverage registered at 

national level, for the type of crime 

analyzed. Thus, the analysis of the 

typology of the offenses for which the 

application of the mitigating 

circumstance in the case of the 

damage coverage has been exempted 

leads to the conclusion that there are 

no objective reasons justifying the 

joining of corruption offenses, 

offenses assimilated to them and 

offenses against EU financial interests 

mentioned in the content of art. 75, 

paragraph (1), lit. d) of the Penal 

Code. On the other hand, the concrete 

results recorded during the last years 

regarding the coverage of the damage 

in the case of corruption offenses also 

revealed that despite the 

implementation of all international, 

but also European, provisions, the 

effective coverage of the damage in 

relation to the confiscations disposed 

is below 10%. Given the above, it can 

be reasonably argued that efforts to 

ensure an adequate institutional 

framework and to transpose into 

national law European rules on 

extended confiscation should be 

doubled by national legislative 

measures to encourage voluntary 

coverage of injury and in the case of 

corruption offenses, offenses related 

to them and offenses against the EU's 

financial interests. In this context, 

from the wide range of corruption 

typology we will focus our attention 

on judicial corruption. Without 

examining the etiology and meaning 

of these terms, as well as their 

correlation with the term corruption, 

in general, we will not be able to 

determine the significance and 
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toate acestea, definiţia corupţiei diferă. 

În legislaţia statelor membre, nu există 

o înţelegere comună, dincolo de faptul 

că darea şi luarea de mită este un 

fenomen specific de comportament 

corupt și este pedepsită penal. În ceea 

ce priveşte în mod specific corupţia în 

rândul judecătorilor, un număr mic de 

state membre ale Consiliului Europei 

au adoptat, în mod formal, legi penale 

care prevăd pentru judecătorii care 

acceptă mită pedepse mai severe decât 

pentru alţi funcţionari. În marea 

majoritate a statelor membre, corupţia 

judiciară intră în aceeaşi definiţie a 

infracţiunii penale ca şi faptele de 

corupţie ale altor funcţionari publici. 

Totuşi, corupţia în rândul judecătorilor 

trebuie înţeleasă într-un sens mai larg. 

Motivul, este rolul foarte important pe 

care îl are un judecător, ca arbitru 

independent şi obiectiv, în cazurile pe 

care trebuie să le judece. Pentru scopul 

prezentului studiu, corupţia judiciară 

cuprinde conduita necinstită, 

frauduloasă şi lipsită de etică, pe care o 

manifestă un judecător pentru a 

dobândi beneficii, pentru sine sau 

pentru terţi. După cum se poate observa 

percepţia asupra corupţiei în sistemul 

judiciar este o reflectare corectă a 

realităţii. Percepţia poate fi la fel de 

dăunătoare pentru funcţionarea unui 

stat democratic ca şi corupţia în sine. 

Prin urmare, trebuiesc analizați factorii 

care pot conduce la corupţie în rândul 

judecătorilor. 

Motivele actelor de corupţie din 

sistemul judiciar sunt diverse. Acestea 

pot fi legate de influenţa exercitată din 

afara sistemului judiciar sau pot avea 

legătură cu elemente din interiorul 

sistemului, şi pot fi grupate în mai 

multe categorii: structurale, economice, 

sociale şi personale. Cu toate acestea, 

toţi factorii prezentaţi în continuare, 

care contribuie la coruptibilitatea unui 

appropriateness of the latter. In most 

cases, judicial corruption is confused 

with corruption itself. It can be 

confused, but it is much more serious. 

 

2. Judicial corruption 

 

2.1. Specific issues. All the 

member states of the Council of 

Europe have adopted criminal 

legislation on general acts of 

corruption, especially among civil 

servants. However, the definition of 

corruption differs. There is no 

common understanding in the law of 

the Member States, beyond the fact 

that giving and taking bribes is a 

specific phenomenon of corrupt 

behavior and is punished criminally. 

As regards corruption specifically 

among judges, a small number of 

Council of Europe member states 

have formally adopted criminal laws 

which provide for judges who accept 

bribes that are more severe than for 

other officials. In the vast majority of 

Member States, judicial corruption 

falls within the same definition of 

criminal offense as the corruption 

facts of other civil servants. However, 

corruption among judges needs to be 

understood in a broader sense. The 

reason is the very important role that a 

judge has as an independent and 

objective arbitrator in the cases he has 

to judge. For the purpose of this 

study, judicial corruption includes 

dishonest, fraudulent and unethical 

conduct that a judge manifests in 

order to obtain benefits for himself or 

for third parties. As one can see the 

perception of corruption in the 

judicial system is a correct reflection 

of reality. Perception can be just as 

damaging to the functioning of a 

democratic state as corruption itself. 

Therefore, the factors that can lead to 
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judecător, au un element comun, şi 

anume faptul că reprezintă o 

ameninţare pentru independenţa 

judiciară şi pentru integritatea judiciară. 

De multe ori, există legături strânse 

între doi sau mai mulţi factori. Lista 

factorilor nu este exhaustivă. Ea are 

rolul de a ilustra principalele pericole 

de corupţie cu care se poate confrunta 

un sistem judiciar. În orice stat 

democratic, pentru buna funcţionare a 

sistemului, este vital ca sistemul 

judiciar să fie cu adevărat independent. 

Atunci când există un 

dezechilibru/prejudiciere structurală de 

durată, între cele trei ramuri ale 

statului, şi când verificările şi 

controalele sunt slabe şi ignorate, există 

o ameninţare serioasă pentru 

independenţa, imparţialitatea şi 

integritatea sistemului judiciar. O lipsă 

de transparenţă cauzată de împiedicarea 

accesului la informaţii referitoare la 

sistemul judiciar, facilitează 

comportamentul corupt, fiind adesea un 

important factor declanşator pentru 

corupţie. Există dovezi clare, că un 

sistem judiciar care are un înalt grad de 

transparenţă şi integritate, este cel mai 

protejat în faţa corupţiei. Condiţiile de 

lucru precare, salarii şi beneficii sociale 

insuficiente, infrastructura şi 

echipamentele de slabă calitate, precum 

și deficitul de personal din sistemul 

judiciar, pot fi motive pentru care un 

judecător să accepte mai uşor un folos 

necuvenit. Ar trebui menționată și 

interacţiunea dintre corupţia judiciară şi 

acceptarea şi tolerarea corupţiei în 

societate, în general. Un mediu slab în 

sistemul judiciar, poate fi la fel de 

dăunător. Lipsa unor reglementări, cu 

privire la conduita etică a unui 

judecător, lipsa informaţiilor generale 

cu privire la pericolele corupţiei, şi 

lipsa îndrumării, din partea 

managementului instanţei, pot conduce 

corruption among judges must be 

analyzed. 

The reasons for the corruption acts 

in the judicial system are different. 

These may be related to the influence 

exerted outside the judicial system or 

may be related to elements within the 

system and may be grouped into 

several categories: structural, 

economic, social and personal. 

However, all of the factors presented 

below that contribute to a judge's 

corruption have a common element, 

namely the fact that they pose a threat 

to judicial independence and judicial 

integrity. Often, there are close links 

between two or more factors. The list 

of factors is not exhaustive. It has the 

role of illustrating the main dangers of 

corruption that a judicial system can 

face. In any democratic state, for the 

proper functioning of the system it is 

vital that the judicial system is truly 

independent. When there is a lasting 

structural imbalance / prejudice 

between the three branches of the 

state and when the checks and 

controls are weak and ignored, there 

is a serious threat to the 

independence, impartiality and 

integrity of the judicial system. A lack 

of transparency caused by preventing 

access to information regarding the 

judicial system facilitates corrupt 

behavior, often being an important 

trigger for corruption. There is clear 

evidence that a judicial system that 

has a high degree of transparency and 

integrity is the most protected against 

corruption. Poor working conditions, 

insufficient wages and social benefits, 

poor quality infrastructure and 

equipment, as well as a shortage of 

staff in the judicial system can be 

reasons for a judge to more easily 

accept undue use. The interaction 

between judicial corruption and the 
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la situaţia în care judecătorii să devină 

indiferenţi la cerinţele legate de o 

justiţie obiectivă şi imparţială. Un 

judecător poate fi victima unui abuz de 

putere, din partea colegilor sau a 

grupurilor de influenţă din cadrul 

sistemului de justiţie. Se pare că există 

o opinie, larg răspândită, că judecătorii 

nu pot să se apere suficient împotriva 

acestor tipuri de presiuni, din cauza 

naturii specifice a rolului şi poziţiei pe 

care le au. O altă serie de factori, care 

pot conduce la un comportament corupt 

din partea unui judecător, au un 

caracter mai intrinsec. Motivele 

subiective, legate de avansarea sau 

promovarea în funcţie, pot face un 

judecător să fie mai indiferent la riscul 

de a fi părtinitor, într-un anumit caz. 

Mai mult, imaginea unui judecător şi, 

ca o consecinţă, imaginea sistemului 

judiciar, este serios afectată, ori de câte 

ori un judecător judecă un caz în care 

are un interes personal sau financiar, 

direct sau indirect, care poate fi afectat 

de decizia sa. Opinăm, că în toate 

aceste situații, prevenirea corupției în 

rândul magistraților ar reduce mult 

riscurile. 

2.2. Prevenirea corupţiei în rândul 

judecătorilor. Corupţia în rândurile 

judecătorilor reprezintă una dintre 

principalele ameninţări la adresa 

societăţii şi a funcţionării unui stat 

democratic. Aceasta subminează 

integritatea judiciară, care este 

fundamentală pentru statul de drept şi 

reprezintă o valoare esenţială a statului 

de drept. Acest aspect devine, cu atât 

mai important la ora actuală, în 

contextul numeroaselor atacuri la 

adresa sistemului judiciar. Corupţia în 

sistemul judiciar afectează serios 

încrederea publicului în administrarea 

justiţiei. Corupţia judecătorilor trebuie 

înţeleasă, într-un sens mai larg, care să 

includă comportamentul nesincer, 

acceptance and tolerance of 

corruption in society in general should 

also be mentioned. A weak 

environment in the judiciary can be 

just as harmful. The lack of 

regulations regarding the ethical 

conduct of a judge, the lack of general 

information about the dangers of 

corruption and the lack of guidance 

from the court management can lead 

to the situation in which the judges 

become indifferent to the 

requirements related to an objective 

and impartial justice. A judge may be 

the victim of abuse of power by 

colleagues or influence groups within 

the justice system. There seems to be 

a widespread view that judges cannot 

defend themselves sufficiently against 

these types of pressures, because of 

the specific nature of their role and 

position. Another set of factors that 

can lead to corrupt behavior on the 

part of a judge is more intrinsic. The 

subjective reasons for advancement or 

promotion in office may make a judge 

more indifferent to the risk of being 

biased in a particular case. Moreover, 

the image of a judge and as a 

consequence the image of the judicial 

system is seriously affected whenever 

a judge judges a case in which he has 

a personal or financial interest directly 

or indirectly which may be affected 

by his decision. We believe that in all 

these situations the prevention of 

corruption among magistrates would 

greatly reduce the risks. 

2.2. Prevention of corruption 

among judges. Corruption among 

judges is one of the main threats to 

society and the functioning of a 

democratic state. This undermines the 

judicial integrity that is fundamental 

to the rule of law and represents an 

essential value of the rule of law. This 

aspect becomes all the more important 
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fraudulos sau lipsit de etică din partea 

unui judecător, în scopul obţinerii unui 

beneficiu personal sau pentru un terţ. 

Motivele de corupţie efectivă, în cadrul 

sistemului judiciar, variază de la 

exercitarea unei influenţe necuvenite 

dinspre exteriorul puterii judecătoreşti 

până la factori plasaţi în interiorul 

sistemului, şi pot fi grupate în mai 

multe categorii: structurale, economice, 

sociale și personale. Prevenirea eficace 

a corupţiei în interiorul sistemului de 

justiţie depinde, în mare măsură, de 

voinţa politică de a asigura garanţiile 

instituţionale, care ţin de infrastructură 

sau alte limitări de natură 

organizatorică. Cea mai importantă 

garanţie de natură a preveni corupţia în 

rândurile judecătorilor, pare a fi 

dezvoltarea şi încurajarea unei culturi 

autentice a integrităţii judiciare. Cadrul 

legislativ şi celelalte aspecte legate de 

reglementare, reprezintă garanţii 

importante împotriva corupţiei. Acestea 

trebuie să ofere independenţă în toate 

etapele carierei unui judecător: selecţie, 

numire în funcţie, transfer, promovare 

şi avansare ierarhică, formare 

profesională, evaluarea profesională şi 

răspunderea disciplinară a 

magistraţilor. Respectarea criteriilor 

obiective pentru dezvoltarea carierei în 

cadrul sistemului judiciar, are un 

impact pozitiv asupra încurajării unui 

climat de integritate judiciară. 

Autorităţile competente trebuie 

întotdeauna să pună la dispoziţia puterii 

judecătoreşti, fonduri suficiente, pentru 

ca aceasta să îşi poată îndeplini cu 

demnitate şi în mod corespunzător 

misiunea care îi revine. Salarii 

adecvate, pensii la atingerea limitei de 

vârstă şi alte beneficii sociale, un grad 

de încărcare cu sarcini de lucru care să 

poată fi gestionat, o infrastructură 

corespunzătoare de lucru şi siguranţa 

locului de muncă, atât pentru 

nowadays, in the context of the 

numerous attacks on the judicial 

system. Corruption in the judicial 

system seriously affects the public's 

confidence in the administration of 

justice. The corruption of judges must 

be understood in a broader sense, 

which includes the unhealthy, 

fraudulent or unethical behavior of a 

judge in order to obtain personal 

benefit or for a third party. The 

reasons for effective corruption within 

the judicial system vary from 

exercising undue influence from 

outside the judiciary to factors placed 

within the system, and can be grouped 

into several categories: structural, 

economic, social and personal. The 

effective prevention of corruption 

within the justice system depends to a 

large extent on the political will to 

ensure institutional guarantees, which 

relate to infrastructure or other 

organizational constraints. The most 

important guarantee of preventing 

corruption among judges seems to be 

the development and encouragement 

of an authentic culture of judicial 

integrity. The legislative framework 

and other regulatory issues are 

important safeguards against 

corruption. They must provide 

independence at all stages of a judge's 

career: selection, appointment, 

transfer, promotion and hierarchical 

advance, professional training, 

professional evaluation and 

disciplinary responsibility of 

magistrates. Meeting the objective 

criteria for career development in the 

judicial system has a positive impact 

on fostering a climate of judicial 

integrity. 

The competent authorities must 

always provide sufficient funds to the 

judiciary so that it can properly and 

properly carry out its mission. 
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judecători, cât şi pentru personalul 

instanţelor, toate acestea sunt elemente 

vitale pentru legitimitatea şi buna 

reputaţie a unui sistem judiciar. 

Acestea sunt, garanţii importante 

împotriva fenomenului corupţiei în 

interiorul sistemului judiciar. În toate 

statele membre, judecătorilor trebuie să 

li se pună la dispoziţie un set de 

reguli/principii cu privire la 

comportamentul etic. Acestea trebuie 

să fie ilustrate prin intermediul unor 

exemple practice, şi însoţite de 

programe de formare profesională 

propriu-zise în domeniul eticii, precum 

şi de consiliere în domeniul eticii la 

nivel individual sau de grup, în condiţii 

de confidenţialitate. Sistemul judiciar 

trebuie să ofere această formă de 

consiliere la nivelul instanţelor şi la 

nivel central. Un sistem robust de 

declarare a averilor personale, poate 

contribui la identificarea şi evitarea 

ulterioară a conflictelor de interese, atât 

timp cât sunt luate măsurile relevante, 

şi este, prin urmare, de natură a 

conduce la un grad mai mare de 

transparenţă în interiorul sistemului 

judiciar şi să contribuie la încurajarea 

unui climat de integritate judiciară.  

Potenţialele conflicte de interese ale 

judecătorilor, nu sunt eliminate în mod 

automat prin intermediul unui sistem de 

alocare aleatorie a cauzelor. De aceea, 

este important ca fiecare sistem judiciar 

să aibă puse la punct reguli solide, cu 

privire la recuzarea şi abţinerea 

judecătorilor, în eventualitatea unei 

afectări aparente sau doar potenţiale a 

imparţialităţii într-o cauză dată. 

Eficacitatea liniilor directoare de etică 

depinde de disponibilitatea fiecărui 

judecător în parte de a le aplica în 

munca sa de zi cu zi. Fiecare judecător 

are o răspundere personală, nu numai în 

legătură cu propriul comportament dar 

şi cu cea a sistemului judiciar în 

Adequate wages, old age pensions 

and other social benefits, a degree of 

workload that can be managed, 

adequate working infrastructure and 

job security, for both judges and court 

staff, all these are vital elements for 

the legitimacy and good reputation of 

a judicial system. These are important 

safeguards against the phenomenon of 

corruption within the judicial system. 

In all Member States, judges should 

be provided with a set of rules / 

principles regarding ethical behavior. 

These should be illustrated by means 

of practical examples and 

accompanied by professional training 

programs in the field of ethics, as well 

as ethical counseling at the individual 

or group level under confidentiality 

conditions. The judicial system must 

offer this form of counseling at the 

court and central level. A robust 

system of declaring personal assets 

can contribute to the subsequent 

identification and avoidance of 

conflicts of interest as long as the 

relevant measures are taken, and is 

therefore likely to lead to a greater 

degree of transparency within the 

judicial system and to contributes to 

fostering a climate of judicial 

integrity. 

The potential conflicts of interest 

of judges are not automatically 

eliminated through a random 

allocation of cases. That is why it is 

important that each judicial system 

has developed solid rules regarding 

the recusal and abstention of judges in 

the event of an apparent or only 

potential impairment of impartiality in 

a given case. The effectiveness of the 

ethics guidelines depends on the 

availability of each judge to apply 

them in his / her daily work. Each 

judge has a personal responsibility, 

not only in relation to their own 
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ansamblul său. Asigurarea unui act de 

justiţie eficient, accesibil şi de calitate 

reprezintă o aşteptare legitimă a 

cetăţenilor unei societăţi întemeiate pe 

respectul normei de drept. Modul în 

care este înfăptuită justiţia influenţează 

în mod direct coordonatele 

fundamentale de funcţionare a 

societăţii româneşti, precum separaţia 

puterilor în stat, securitatea juridică, 

dezvoltarea economică. Toate aceste 

elemente sunt reflectate, în final, în 

standardul de viaţă al cetăţenilor. 

„Provocările secolului al XXI-lea în 

domeniul justiţiei necesită răspunsuri 

pe măsură din partea instituţiilor şi 

organismelor responsabile pentru 

administrarea sistemului judiciar şi 

realizarea actului de justiţie, bazate pe 

managementul strategic integrat, 

gestionarea eficientă a resurselor, 

recurgerea la mijloace inovative de 

soluţionare a problemelor justiţiei. 

Sistemul de justiţie reprezintă pilonul 

de bază al statului de drept şi, implicit, 

al unei societăţi democratice stabile şi 

responsabile. Fără un sistem de justiţie 

modern, adaptat cerinţelor societăţii 

contemporane (reducerea duratei 

proceselor, jurisprudenţă unitară, 

integritate, transparenţă etc.) şi capabil 

să răspundă provocărilor viitorului, nu 

se poate asigura fundamentul 

dezvoltării economice şi sociale a 

societăţii româneşti. Crearea unui 

sistem judiciar modern, eficient şi 

transparent implică atât îmbunătăţirea 

cadrului normativ şi instituţional 

aferent, cât şi implementarea unor 

standarde de management la nivelul 

instituţiilor sistemului judiciar, care să 

confere calitate actului de justiţie. 

Totodată, prin investirea în capacitatea 

instituţională a sistemului judiciar se va 

asigura şi atingerea obiectivului general 

de creare a unei administraţii publice 

mai eficiente, prin îmbunătăţirea 

behavior but also to that of the 

judicial system as a whole. Ensuring 

an efficient, accessible and quality act 

of justice represents a legitimate 

expectation of the citizens of a society 

based on the observance of the rule of 

law. The way in which justice is 

performed directly influences the 

fundamental coordinates of the 

functioning of the Romanian society, 

such as the separation of powers in 

the state, legal security, economic 

development. All these elements are 

finally reflected in the standard of 

living of citizens. "The challenges of 

the 21st century in the field of justice 

require tailor-made responses from 

the institutions and bodies responsible 

for administering the judicial system 

and achieving the act of justice, based 

on integrated strategic management, 

efficient resource management, 

resorting to innovative means of 

solving justice problems. . The justice 

system represents the basic pillar of 

the rule of law and, implicitly, of a 

stable and responsible democratic 

society. Without a modern justice 

system, adapted to the demands of the 

contemporary society (reducing the 

length of the proceedings, unitary 

case law, integrity, transparency, etc.) 

and able to respond to the challenges 

of the future, the foundation of the 

economic and social development of 

the Romanian society cannot be 

assured. The creation of a modern, 

efficient and transparent judicial 

system implies both the improvement 

of the corresponding normative and 

institutional framework, as well as the 

implementation of management 

standards at the level of the 

institutions of the judicial system, 

which confer quality of justice. At the 

same time, by investing in the 

institutional capacity of the judiciary, 
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capacităţii de formulare şi 

implementare a politicilor publice în 

domeniu, sporirea transparenţei 

activităţii judiciare, precum şi prin 

creşterea calităţii serviciilor publice 

furnizate cetăţenilor” [9]. 

Utilizarea corespunzătoare a 

mecanismelor şi instrumentelor de 

cooperare internaţională în domeniul 

prevenirii corupţiei în rândul 

judecătorilor, poate reprezenta un 

factor puternic de prevenire, incluzând 

aici instituţii ale Consiliului Europei, 

precum GRECO sau Comisia de la 

Veneţia și alte organizaţii, precum 

Reţeaua Naţiunilor Unite pentru 

Integritate Judiciară. Fenomenul 

corupţiei percepute, prin care 

neîncrederea publicului în 

imparţialitatea sistemului judiciar este 

mult mai ridicată faţă de numărul 

efectiv de cazuri de corupţie, reprezintă 

de obicei rezultatul unor deficienţe 

sistemice la nivel naţional legate de 

transparenţa şi gradul de deschidere al 

sistemului judici. Există mai multe 

mecanisme de îmbunătăţire a 

transparenţei  şi, prin urmare, a 

încrederii publice în sistemul judiciar. 

Aceste mecanisme pot fi rezumate sub 

forma necesităţii unei politici de 

informare pro-active, precum 

furnizarea de informaţii generale cu 

privire la funcţionarea sistemului 

judiciar şi informarea publicului cu 

privire la cazurile dificile, ţinând cont, 

însă, de obligaţia de rezervă şi păstrare 

a confidenţialităţii, inclusiv de dreptul 

la un proces echitabil şi prezumţia de 

nevinovăţie. Nu exagerăm atunci când 

spunem că prevenirea eficientă a 

corupţiei în sistemul judiciar depinde 

într-o mare măsură de voinţa politică în 

a oferi măsurile instituţionale, 

structurale şi organizaţionale de 

protecţie care să permită existenţa unui 

sistem judiciar independent, transparent 

the general objective of creating a 

more efficient public administration 

will be ensured, by improving the 

capacity for formulating and 

implementing public policies in the 

field, increasing the transparency of 

the judicial activity, as well as by 

increasing the quality of services. 

public services provided to citizens" 

[9]. 

The proper use of mechanisms and 

instruments of international 

cooperation in the field of corruption 

prevention among judges can be a 

powerful preventive factor, including 

here Council of Europe institutions, 

such as GRECO or the Venice 

Commission and other organizations 

such as the United Nations Network 

for Judicial Integrity. The 

phenomenon of perceived corruption, 

whereby the public's distrust of the 

impartiality of the judicial system is 

much higher than the actual number 

of corruption cases, is usually the 

result of systemic deficiencies at 

national level related to the 

transparency and the degree of 

openness of the judicial system. There 

are several mechanisms to improve 

transparency and, therefore, public 

confidence in the judicial system. 

These mechanisms can be 

summarized in the form of the need 

for a pro-active information policy, 

such as providing general information 

on the functioning of the judicial 

system and informing the public 

about difficult cases, taking into 

account, however, the obligation to 

reserve and maintain confidentiality, 

including the right to a fair trial and 

the presumption of innocence. We do 

not exaggerate when we say that the 

effective prevention of corruption in 

the judiciary depends to a great extent 

on the political will to provide the 
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şi imparţial. Mai mult, trebuie 

implementat cadrul legislativ şi de 

reglementare necesar pentru a preveni 

corupţia în sistemul de justiţie. De 

asemenea, ar trebui să ia toate măsurile 

pentru a garanta şi menţine o cultură a 

integrităţii judiciare, o cultură a 

toleranţei zero faţă de corupţie, la toate 

nivelurile sistemului judiciar, inclusiv 

în ceea ce priveşte personalul din 

instituţii, precum şi o cultură a 

respectului faţă de rolul specific al 

sistemului judiciar. Totuşi, combaterea 

corupţiei nu ar trebui folosită pentru a 

prejudicia independenţa sistemului 

judiciar. Voinţa politică este esenţială 

atunci când vorbim despre asigurarea 

personalului, infrastructurii şi 

echipamentelor în sistemul judiciar. 

Asigurarea unor condiţii de lucru 

compatibile cu demnitatea misiunii 

judiciare pot servi ca inhibitori 

puternici pentru orice comportament 

corupt. În consecinţă, dorim să 

subliniem că este responsabilitatea 

statului să pună la dispoziţie un buget 

suficient pentru dotarea rezonabilă a 

sistemului judiciar, astfel încât justiţia 

să se facă prin decizii bine 

fundamentate şi prompte. De 

asemenea, apelează la autorităţile 

competente să asigure întotdeauna un 

nivel adecvat al salariilor, pensiilor şi 

altor beneficii sociale. Merită remarcat 

de asemenea în acest context faptul că 

sistemul judiciar este la fel de puternic 

și robust precum pilonii săi. De aceea, 

asigurarea unui nivel adecvat al 

salariilor, beneficiilor sociale și 

echipamentelor pentru personalul 

auxiliar este la fel de vitală pentru un 

sistem judiciar fără corupţie precum 

asigurarea condiţiilor de lucru potrivite 

pentru judecătorii înşişi. 

Regulile de conduită pentru 

judecători pot fi o măsură de protecţie 

eficientă în prevenirea corupţiei. 

institutional, structural and 

organizational measures of protection 

that allow the existence of an 

independent, transparent and impartial 

judicial system. Moreover, the 

necessary legislative and regulatory 

framework must be implemented to 

prevent corruption in the justice 

system. It should also take all 

measures to ensure and maintain a 

culture of judicial integrity, a culture 

of zero tolerance for corruption, at all 

levels of the judiciary, including 

staffing institutions, and a culture of 

respect. compared to the specific role 

of the judiciary. However, combating 

corruption should not be used to 

undermine the independence of the 

judiciary. Political will is essential 

when we talk about providing 

personnel, infrastructure and 

equipment in the judicial system. 

Ensuring working conditions 

compatible with the dignity of the 

judicial mission can serve as powerful 

inhibitors for any corrupt behavior. 

Therefore, we want to emphasize that 

it is the responsibility of the state to 

provide a sufficient budget for the 

reasonable endowment of the 

judiciary, so that justice can be done 

through well-founded and prompt 

decisions. It also calls on the 

competent authorities to always 

ensure an adequate level of salaries, 

pensions and other social benefits. It 

is also worth noting in this context 

that the judicial system is as strong 

and robust as its pillars. Therefore, 

ensuring an adequate level of wages, 

social benefits and equipment for 

auxiliary personnel is as vital for a 

corruption-free judicial system as it is 

for ensuring the right working 

conditions for the judges themselves. 

The rules of conduct for judges can 

be an effective protection measure in 
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Constituţia şi/sau statutul privind 

funcţionarea sistemului judiciar 

stabilesc reguli de conduită pentru 

judecători în sala de judecată şi în afara 

acesteia. Cele mai răspândite exemple 

de astfel de reguli sunt obligaţia de a 

păstra discreţia şi obligaţia de a fi 

rezervat. Adesea, aceste reguli mai 

degrabă generice - cu privire la 

comportamentul, atât în interiorul, cât 

şi în afara sălii de judecată - sunt 

însoţite şi detaliate în, 

regulamente/ghiduri. Mai trebuie 

precizat că există o legătură clară între 

gradul de transparenţă a sistemului 

judiciar, pe de o parte, şi rolul pe care 

şi-l asumă judecătorii în societate, pe 

de altă parte. Este de necontestat faptul 

că, datorită rolului său particular în 

interacţiunea dintre echilibrul puterilor, 

un judecător ar trebui să manifeste 

întotdeauna discreţia şi rezerva 

necesară pentru exercitarea corectă a 

sarcinii pe care o are. Însă acest lucru 

nu înseamnă că un judecător trebuie să 

fie un outsider al societăţii. De fapt, 

pare mai uşor pentru cineva poziţionat 

în mijlocul societăţii şi în legătură cu 

realităţile sale să ia o decizie pe care 

publicul larg o poate înţelege şi 

accepta. Cu toate acestea, un judecător 

ar trebui să se abţină de la orice 

activitate politică ce i-ar putea 

compromite independenţa sau pune în 

pericol imparţialitatea. În altă cheie de 

abordare, cea mai importantă măsură 

de prevenire a corupţiei în rândul 

judecătorilor pare să fie dezvoltarea şi 

menţinerea unei adevărate culturi a 

integrităţii judiciare. Se pare că nu 

există o definiţie unică a acestui 

termen, însă fără îndoială există o 

înţelegere comună asupra elementelor 

constitutive ale integrităţii judiciare. Un 

pilon important al integrităţii judiciare 

este cadrul formal pe care deja l-am 

menţionat cu privire la poziţia 

preventing corruption. The 

constitution and / or the statute 

regarding the functioning of the 

judicial system establish rules of 

conduct for judges in and outside the 

courtroom. The most widespread 

examples of such rules are the 

obligation to maintain discretion and 

the obligation to be reserved. Often, 

these rather generic rules - regarding 

behavior, both inside and outside the 

courtroom - are accompanied and 

detailed in regulations / guides. It 

should also be noted that there is a 

clear link between the degree of 

transparency of the judicial system, 

on the one hand, and the role that 

judges play in society, on the other. It 

is undeniable that, because of its 

particular role in the interaction of the 

balance of powers, a judge should 

always manifest the discretion and 

reserve necessary for the proper 

exercise of his or her task. But this 

does not mean that a judge must be an 

outsider to society. In fact, it seems 

easier for someone positioned in the 

middle of society and in relation to its 

realities to make a decision that the 

general public can understand and 

accept. However, a judge should 

refrain from any political activity that 

could compromise his independence 

or jeopardize his impartiality. In 

another key approach, the most 

important measure to prevent 

corruption among judges seems to be 

the development and maintenance of a 

true culture of judicial integrity. There 

seems to be no single definition of 

this term, but there is no doubt a 

common understanding of the 

constituent elements of judicial 

integrity. An important pillar of 

judicial integrity is the formal 

framework that we have already 

mentioned regarding the position of 
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sistemului judiciar precum şi a unui 

judecător în cadrul sistemului. Ca 

regulă generală, o combinaţie între 

Constituţie şi statutul cu privire la 

funcţionarea sistemului judiciar 

(inclusiv legislaţia secundară, 

directivele, circulare etc.) stabilesc 

reguli, atât în ceea ce priveşte 

organizarea sistemului judiciar 

(inclusiv reguli cu privire la 

independenţa instituţională), cât şi 

conduita individuală a judecătorilor în 

interiorul şi în afara sălilor de judecată. 

Principiile de bază sunt de regulă 

detaliate în regulamente specifice 

privind dezvoltarea carierei 

judecătorului - selecţie, numire, 

promovare şi avansare, formare, 

evaluarea performanţei şi 

responsabilitatea disciplinară a 

judecătorilor. 

Respectarea acestor criterii are un 

impact pozitiv asupra menţinerii unui 

climat de integritate judiciară în fiecare 

sistem, acest lucru fiind valabil 

indiferent de reglementările speciale 

adoptate. La nivel instituţional, 

considerăm că sistemul judiciar însuşi 

ar trebui, în esenţă, să fie responsabil 

de dezvoltarea carierei judecătorilor, 

inclusiv prin programe de formare prin 

instituţii de formare judiciară 

autonome. În ceea ce priveşte selecţia, 

numirea şi promovarea judecătorilor, 

considerăm că este foarte important ca 

procesul să se bazeze pe constatări 

obiective cu privire la abilităţile legale 

şi extra-legale ale candidaţilor. 

Deciziile ar trebui să fie bazate pe 

merite şi ar trebui luate de organisme 

ne-politice, din care să facă parte 

majoritar persoane din sistemul 

judiciar. Indiferent de metoda adoptată 

ar trebui să se asigure obiectivitatea şi 

transparenţa procesului. Publicul larg ar 

trebui să aibă acces la informaţiile 

generale cu privire la procedura de 

the judicial system as well as of a 

judge within the system. As a general 

rule, a combination between the 

Constitution and the statute regarding 

the functioning of the judicial system 

(including secondary legislation, 

directives, circulars, etc.) establishes 

rules, both regarding the organization 

of the judicial system (including rules 

on institutional independence), as well 

as the individual conduct of judges 

inside and outside the courtrooms. 

The basic principles are usually 

detailed in specific regulations 

regarding the career development of 

the judge - selection, appointment, 

promotion and advancement, training, 

performance evaluation and 

disciplinary responsibility of judges. 

Compliance with these criteria has a 

positive impact on maintaining a 

climate of judicial integrity in each 

system, this being valid regardless of 

the special regulations adopted. At the 

institutional level, we consider that 

the judicial system itself should, in 

essence, be responsible for the 

development of the career of judges, 

including through training programs 

through autonomous judicial training 

institutions. Regarding the selection, 

appointment and promotion of judges, 

we consider it very important that the 

process is based on objective findings 

regarding the legal and extra-legal 

abilities of the candidates. Decisions 

should be based on merits and should 

be taken by non-political bodies, most 

of whom are members of the judicial 

system. Regardless of the method 

adopted, the objectivity and 

transparency of the process should be 

ensured. The general public should 

have access to general information on 

the selection and appointment 

procedure. 

Then, under no circumstances 
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selecţie şi de numire. 

Apoi, sub nicio formă lupta 

împotriva corupţiei în rândul 

judecătorilor nu ar trebui să conducă la 

interferenţa unui serviciu secret în 

justiţie. Corupţia în rândul judecătorilor 

este o infracţiune şi prin urmare ar 

trebui tratată în cadrul stabilit de lege. 

Procesul prin care toţi judecătorii sunt 

evaluaţi din punct de vedere al 

corupţiei, iar cei care nu trec evaluarea 

sunt eliberaţi din funcţie şi posibil 

trimişi în judecată, poate fi 

instrumentalizat şi astfel utilizat în mod 

incorect pentru a elimina judecătorii 

indezirabili politic. Simplul fapt de a fi 

judecător în România în care sistemul 

judiciar este compromis la nivel 

sistemic este, din punct de vedere al 

standardelor democratice, insuficient 

pentru a stabili responsabilitatea 

individuală a judecătorilor. În cele din 

urmă, procedurile disciplinare 

reprezintă un mecanism de 

reglementare important în combaterea 

corupţiei, proceduri disciplinare care ar 

trebui să fie întotdeauna puse în 

practică de organisme judiciare. Astfel 

nu numai că se instituie un instrument 

de auto-reglementare a sistemului 

judiciar, ci se garantează în acelaşi timp 

că persoanele cu experienţa 

profesională necesară evaluează dacă 

un anumit comportament ar trebui să 

atragă după sine o răspundere 

disciplinară şi, în cazul în care acest 

lucru este necesar, care este sancţiunea 

cea mai potrivită şi proporţională. Mai 

mult, judecătorii ar trebui să aibă 

întotdeauna dreptul să conteste în faţa 

unui organ judiciar sancţiunile 

disciplinare care le sunt aplicate. Toate 

sub corolarul unei conduite morale 

impecabile a magistraților. 

2.3. Principii directoare cu privire 

la conduita etică. Practic într-o 

democrație consolidată, cadrul de 

should the fight against corruption 

among the judges lead to the 

interference of a secret service in 

justice. Corruption among judges is a 

crime and should therefore be dealt 

with within the framework established 

by law. The process by which all 

judges are evaluated in terms of 

corruption, and those who do not pass 

the assessment are released from 

office and possibly sent to court, can 

be instrumentalized and thus used 

incorrectly to eliminate politically 

undesirable judges. The mere fact of 

being a judge in Romania where the 

judicial system is compromised at a 

systemic level is, from the point of 

view of democratic standards, 

insufficient to establish the individual 

responsibility of the judges. Finally, 

disciplinary procedures are an 

important regulatory mechanism in 

the fight against corruption, 

disciplinary procedures that should 

always be implemented by judicial 

bodies. Thus, not only is a tool of 

self-regulation of the judicial system 

instituted, but it is also ensured that 

people with the necessary 

professional experience evaluate 

whether a certain behavior should 

entail disciplinary responsibility and, 

if so, it is necessary, which is the most 

appropriate and proportionate 

sanction. Moreover, judges should 

always have the right to challenge the 

disciplinary sanctions applied to them 

before a judicial body. All under the 

corollary of impeccable moral 

conduct of the magistrates. 

2.3. Guiding principles regarding 

ethical conduct. Practically in a 

consolidated democracy, the 

aforementioned regulatory framework 

is accompanied by a set of guiding 

principles regarding ethical conduct. 

As a rule, these principles should be 
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reglementare menţionat anterior, este 

însoţit de un set de principii directoare 

privind conduita etică. De regulă, 

aceste principii ar trebui elaborate, fie 

de un organism de auto-guvernare 

judiciară, fie de principala asociaţie a 

judecătorilor. La fel de important ca 

elaborarea și adoptarea acestor reguli, 

este, în mod clar, ca ele să fie asumate 

de judecători, dacă sunt înţelese şi 

aplicate în practică. Pentru a atinge 

acest scop, este sarcina autorităţilor 

competente să ofere îndrumarea 

adecvată judecătorilor, cu privire la 

modul în care ar trebui să se comporte, 

atunci când se confruntă cu dileme 

etice specifice. Această îndrumare ar 

trebui oferită  chiar din interiorul 

sistemului judiciar. O posibilitate, este 

punerea la dispoziţia judecătorilor a 

unor materiale în format electronic sau 

fizic, cu privire la comportamentul cel 

mai adecvat în situaţii concrete. Pe 

baza acestor materiale, pot avea loc 

discuţii la intervale regulate, cu 

membrii fiecărei instanţe. În plus, 

considerăm că un aspect vital al 

implementării unei veritabile culturi a 

integrităţii în sistemul judiciar, este 

furnizarea unei instruiri adecvate cu 

privire la conduita etică. Ar trebui să 

fie datoria fiecărui judecător, indiferent 

de vârstă sau experienţă, să participe în 

mod regulat la astfel de instruiri. 

Aceste instruiri ar putea să se 

desfăşoare în formate mai puţin 

formale, în grupuri colegiale. Schimbul 

de experienţă şi discuţiile între colegi, 

sub îndrumare, par să fie mijloace 

eficiente de a menţine gradul de 

conştientizare cu privire la pericolele 

corupţiei. O chestiune extrem de 

sensibilă, este evitarea conflictelor de 

interese prin adoptarea unor măsuri de 

protecţie sistemice, pentru a evita 

situaţiile în care un judecător judecă un 

caz în care are interese personale sau 

developed either by a judicial self-

governing body or by the main 

association of judges. As important as 

the elaboration and adoption of these 

rules is, it is clear that they will be 

assumed by judges, if they are 

understood and applied in practice. To 

achieve this goal, it is the task of the 

competent authorities to provide 

appropriate guidance to judges on 

how they should behave when faced 

with specific ethical dilemmas. This 

guidance should be offered right from 

within the judicial system. One 

possibility is to make available to the 

judges some materials in electronic or 

physical format regarding the most 

appropriate behavior in concrete 

situations. Based on these materials, 

discussions can be held at regular 

intervals, with the members of each 

court. In addition, we consider that a 

vital aspect of implementing a 

genuine culture of integrity in the 

judiciary is the provision of adequate 

training in ethical conduct. It should 

be the duty of each judge, regardless 

of age or experience, to regularly 

attend such trainings. These trainings 

could take place in less formal 

formats, in collegiate groups. The 

exchange of experience and the 

discussions between colleagues, under 

guidance, seem to be effective means 

of maintaining awareness of the 

dangers of corruption. An extremely 

sensitive issue is avoiding conflicts of 

interest by adopting systemic 

safeguards to avoid situations where a 

judge judges a case where he has 

direct or indirect personal or financial 

interests that could be affected by his 

decision. Any act of accepting a gift 

from a judge, in connection with the 

fulfillment of his judicial duties, may 

be perceived as improper use. 

Therefore, rules must be established 
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financiare directe sau indirecte, care ar 

putea fi afectate de decizia sa. Orice act 

de acceptare a unui cadou din partea 

unui judecător, în legătură cu 

îndeplinirea sarcinilor sale judiciare, 

poate fi percepută ca folos necuvenit. 

De aceea, trebuiesc stabilite reguli cu 

privire la acceptarea unor atenţii sau a 

altor beneficii de către judecători, în 

exercitarea profesiei lor. Stabilirea unor 

praguri scăzute privind valoarea, pe de 

o parte, precum şi definirea a ceea ce 

poate fi acceptat din politeţe, pe de altă 

parte, pot  da judecătorilor indicaţii 

clare şi uşor de înţeles, în special atunci 

când sunt însoţite de recomandări 

referitoare la modul în care ar trebui să 

procedeze atunci când au primit un dar 

nepotrivit.  

Un alt aspect, des reglementat cu 

privire la conduita unui judecător, este 

legat de activităţile sale în afara 

instanţei şi modul în care ar trebui să se 

comporte în viaţa privată. Aceste reguli 

pot să prevadă implementarea şi 

îmbunătăţirea unui sistem de declarare 

a averilor, astfel încât să se ţină 

evidenţa regulată a veniturilor şi altor 

bunuri ale judecătorilor. De asemenea, 

existenţa unui organism specific din 

interiorul sau din afara sistemului 

judiciar, însărcinat cu verificarea 

depunerii şi corectitudinii acestor 

declaraţii. Nerespectarea acestor reguli 

poate constitui abateri administrative 

sau infracţiuni disciplinare. Un sistem 

solid de declarare a averilor poate 

contribui la identificarea şi, ulterior, la 

evitarea conflictelor de interese, dacă 

se iau măsurile relevante, şi astfel pot 

conduce la o mai mare transparenţă în 

interiorul sistemului judiciar, 

contribuind la menţinerea unui climat 

de integritate judiciară. Cu toate 

acestea, în vederea respectării dreptului 

la confidenţialitate a judecătorului şi a 

dreptului la confidenţialitate a 

regarding the acceptance of certain 

attentions or other benefits by judges 

in the exercise of their profession. 

Establishing low value thresholds, on 

the one hand, and defining what can 

be accepted from politeness, on the 

other, can give judges clear and easy-

to-understand directions, especially 

when accompanied by 

recommendations on how to proceed. 

in which they should proceed when 

they have received an inappropriate 

gift.  

Another often regulated aspect of a 

judge's conduct is related to his 

activities outside the court and how he 

should behave in private life. These 

rules may provide for the 

implementation and improvement of a 

system for declaring assets so that 

regular records of the incomes and 

other assets of judges are kept. Also, 

the existence of a specific body inside 

or outside the judicial system charged 

with verifying the submission and 

correctness of these statements. 

Failure to comply with these rules 

may result in administrative 

misconduct or disciplinary offenses. 

A solid system of declaring assets can 

help to identify and subsequently 

avoid conflicts of interest, if the 

relevant measures are taken, and thus 

can lead to greater transparency 

within the judicial system, 

contributing to maintaining a climate 

of judicial integrity. However, in 

order to respect the judge's right to 

confidentiality and the right to 

confidentiality of his family members, 

the implementation of such a system 

should always be in strict accordance 

with the principle of proportionality. 

Its first element is the question of 

necessity so that this obligation is no 

longer perceived as an unwarranted 

intrusion into their personal life.  
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membrilor familiei acestuia, 

implementarea unui astfel de sistem ar 

trebui întotdeauna să fie în strictă 

conformitate cu principiul 

proporţionalităţii. Primul element al 

acestuia este chestiunea necesităţii 

astfel încât această obligaţie să nu mai 

fie percepută ca o intruziune 

nejustificată în viaţa lor personală. 

O altă măsură eficientă împotriva 

judecătorilor potenţial corupţi care 

judecă un dosar este principiul 

judecătorului natural. Repartizarea 

dosarelor se poate face fie electronic, 

fie pe baza unei scheme anuale de 

repartizare a dosarelor, elaborată de 

instanţă. Criteriile obiective pentru 

repartizarea dosarelor pot fi alegerea 

prin rotaţie, în funcţie de numele 

părţilor, instanţe locale, specializări etc. 

Este important pentru transparenţa 

procesului, şi astfel pentru reputaţia 

sistemului judiciar, ca acest sistem să 

nu poată fi manipulat. Această abordare 

soft cu privire la repartizarea dosarelor 

este perfect legitimă atâta timp cât 

sistemul ales asigură în practică 

administrarea corectă şi eficientă a 

justiţiei, sporind astfel încrederea 

publicului în integritatea sistemului 

judiciar. În orice caz, potenţialele 

conflicte de interese ale judecătorilor 

nu sunt în mod automat eliminate de un 

sistem de repartizare aleatorie a 

dosarelor. De fapt, repartizarea 

aleatorie poate duce la repartizarea unui 

dosar către un judecător care e rudă 

apropiată cu una dintre părţi. De aceea 

este important pentru fiecare sistem 

judiciar să aibă reguli solide cu privire 

la recuzarea sau auto-recuzarea 

judecătorilor în situaţia unui potenţial 

subiectivism într-un anumit dosar. Cu 

toate acestea, punctul cu adevărat vital 

pentru gradul de integritate judiciară a 

unui anumit stat este implementarea şi 

aplicarea regulilor de recuzare și auto-

Another effective measure against 

potentially corrupt judges who file a 

case is the principle of the natural 

judge. The distribution of the files can 

be done either electronically or on the 

basis of an annual file distribution 

scheme, elaborated by the court. The 

objective criteria for the distribution 

of the files can be the choice by 

rotation, depending on the names of 

the parties, local courts, 

specializations, etc. It is important for 

the transparency of the process, and 

thus for the reputation of the judicial 

system, that this system cannot be 

manipulated. This soft approach 

regarding the distribution of files is 

perfectly legitimate as long as the 

chosen system ensures the correct and 

efficient administration of justice in 

practice, thus increasing the public's 

confidence in the integrity of the 

judicial system. In any case, potential 

conflicts of interest of judges are not 

automatically eliminated by a system 

of random distribution of files. In fact, 

random distribution can lead to the 

distribution of a file to a judge who is 

a close relative to one of the parties. 

That is why it is important for each 

judicial system to have sound rules 

regarding the recusal or self-denial of 

judges in the event of a potential 

subjectivism in a particular file. 

However, the truly vital point for the 

degree of judicial integrity of a 

particular state is the implementation 

and application of the rules of recusal 

and self-recusal. The phenomenon of 

the judges' reluctance to judge 

themselves, perceived as 

dishonorable, is a normal one as long 

as any judge can recognize a potential 

impartiality in a particular file. This 

can be done by regularly reminding 

this rule, by individual or group 

counseling on ethical conduct and / or 
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recuzare. Fenomenul reticenţei 

judecătorilor în a se autorecuza, 

perceput ca fiind dezonorant, este unul 

normal atâta timp cât ca orice judecător 

poate să recunoască o potenţială 

situaţie de imparţialitate într-un anumit 

dosar. Acest lucru se poate face prin 

reamintirea regulată a acestei reguli, 

prin consiliere individuală sau de grup 

pe teme de conduită etică şi/sau 

instruire formală la locul de muncă. 

Este important să amintim, totuşi, că 

aceste măsuri nu trebuie să afecteze 

eficienţa judiciară însă 

responsabilitatea trebuie să fie asumată 

de către fiecare magistrat. 

2.4. Responsabilitatea fiecărui 

judecător de a acţiona împotriva 

corupţiei în sistemul judiciar. Pe lângă 

existenţa unui cadru cuprinzător şi a 

unor principii directoare etice, un 

aspect la fel de important pentru 

eficienţa acestuia depinde de dorinţa 

fiecărui judecător de a aplica aceste 

reguli în activitatea sa zilnică. Fiecare 

judecător poartă o responsabilitate 

personală, nu numai pentru propriul său 

comportament, ci şi pentru sistemul 

judiciar ca întreg. Judecătorii, în 

calitate de deţinători ai unei funcţii 

publice, au obligaţia de a raporta către 

autorităţile judiciare competente actele 

pe care le descoperă în îndeplinirea 

îndatoririlor lor, în special a actelor de 

corupţie comise de colegi. Judecătorii, 

care şi-au asumat responsabilitatea 

pentru integritatea sistemului judiciar, 

nu ar trebui chestionaţi cu privire la 

loialitatea pe care o vor avea în 

viitoarea lor carieră, indiferent dacă 

îngrijorările acestora s-au dovedit sau 

nu a fi fondate, în baza analizei. În 

acelaşi timp, autorităţile în atenţia 

cărora sunt aduse aceste cazuri, ar 

trebui să manifeste întotdeauna atenţie 

în investigarea unor astfel de acuzaţii. 

Evident, pedepsele penale, 

formal training in the workplace. It is 

important to remember, however, that 

these measures should not affect 

judicial efficiency but the 

responsibility must be assumed by 

each magistrate. 

2.4. The responsibility of each 

judge to act against corruption in the 

judicial system. In addition to the 

existence of a comprehensive 

framework and ethical guiding 

principles, an equally important 

aspect for its effectiveness depends on 

each judge's desire to apply these 

rules in his daily work. Each judge 

bears a personal responsibility, not 

only for his own behavior, but also for 

the judicial system as a whole. 

Judges, as holders of a public office, 

have the obligation to report to the 

competent judicial authorities the acts 

they discover in the performance of 

their duties, in particular the 

corruption acts committed by their 

colleagues. Judges, who have 

assumed responsibility for the 

integrity of the judiciary, should not 

be questioned about the loyalty they 

will have in their future careers, 

whether or not their concerns have 

been substantiated, based on the 

analysis. At the same time, the 

authorities to whom these cases are 

brought should always pay attention 

in investigating such allegations. 

Obviously, appropriate criminal, 

administrative or disciplinary 

punishments for corrupt behavior on 

the part of a judge, and severe 

judgments against corrupt judges can 

serve as a powerful inhibitor and thus 

have a preventive effect. Corruption 

acts committed by a judge should be 

treated in accordance with the 

principle of proportionality and taking 

into account their seriousness. They 

may be sanctioned with a measure of 
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administrative sau disciplinare adecvate 

pentru un comportament corupt din 

partea unui judecător, şi sentinţele 

severe pronunţate împotriva 

judecătorilor corupţi pot servi ca un 

inhibitor puternic şi astfel pot avea un 

efect preventiv. Actele de corupţie 

comise de un judecător ar trebui tratate 

în conformitate cu principiul 

proporţionalităţii şi ţinând cont de 

gravitatea lor. Acestea pot fi 

sancţionate cu o măsură de eliberare 

din funcţie a judecătorului sau cu o altă 

măsură disciplinară conform 

procedurilor disciplinare. Faptele 

penale trebuie sancţionate cu pedepse 

conform legii penale, chiar şi cu 

pedeapsa cu închisoarea. Gravitatea 

unei fapte penale poate fi analizată în 

special prin impactul acesteia asupra 

încrederii publicului larg în sistemul 

judiciar. Problema combaterii şi  

prevenirii corupţiei în rândul 

judecătorilor nu este legată atât de mult 

de definirea infracţiunilor de corupţie 

penală, administrativă sau disciplinară 

şi a pedepselor, ci mai degrabă 

investigarea, acuzarea şi judecarea 

oficialilor corupţi de la nivel înalt, 

inclusiv a judecătorilor. Este extrem de 

importantă evitarea impresia extrem de 

dăunătoare potrivit căreia cu cât un 

funcţionar public presupus corupt este 

mai bine poziţionat, mai educat şi mai 

bine apărat, cu atât beneficiază de 

imunitate de facto. În funcţie de istoria, 

tradiţiile şi structura administrativă a 

unui anumit stat, precum şi de 

dimensiunea reală a corupţiei în 

interiorul sistemului, poate fi necesară 

înfiinţarea unor organisme de 

investigare specializate şi a unor 

procurori specializaţi care să lupte 

împotriva corupţiei în rândul 

judecătorilor. Utilizarea corectă a 

mecanismelor şi instrumentelor de 

cooperare internaţională în domeniul 

release from office of the judge or 

with another disciplinary measure 

according to the disciplinary 

procedures. The criminal acts must be 

punished with penalties according to 

the criminal law, even with the prison 

sentence. The seriousness of a 

criminal act can be analyzed in 

particular by its impact on the 

confidence of the general public in the 

judicial system. The issue of fighting 

and preventing corruption among 

judges is not so much about defining 

criminal, administrative or 

disciplinary corruption offenses and 

penalties, but rather investigating, 

prosecuting and prosecuting high-

level corrupt officials, including 

judges. It is extremely important to 

avoid the extremely damaging 

impression that the better a presumed 

corrupt public official is, the better 

educated and better defended, the 

more he de facto benefits from 

immunity. Depending on the history, 

traditions and administrative structure 

of a particular state, as well as the 

actual size of corruption within the 

system, it may be necessary to set up 

specialized investigative bodies and 

specialized prosecutors to fight 

corruption among judges. The proper 

use of mechanisms and instruments of 

international cooperation in the field 

of corruption prevention among 

judges can also be a powerful 

preventive factor. The judicial system 

can benefit from recommendations 

through evaluation reports with 

specific recommendations from 

international or regional institutions. 

Typically, these reports are based on 

well-reflected monitoring 

mechanisms, which involve field 

visits and the involvement of qualified 

experts from monitoring institutions.  

It has already been pointed out that 
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prevenirii corupţiei în rândul 

judecătorilor poate fi de asemenea un 

factor preventiv puternic. Sistemul 

judiciar poate beneficia de recomandări 

prin rapoartele de evaluare cu 

recomandări specifice din partea 

instituţiilor internaţionale sau 

regionale. De regulă, aceste rapoarte se 

bazează pe mecanisme de monitorizare 

bine reflectate, care implică vizite în 

teren şi implicarea unor experţi 

calificaţi din partea instituţiilor de 

monitorizare. 

S-a subliniat deja că sistemul 

judiciar, ca a treia putere a statului, este 

într-o oarecare măsură limitată în ceea 

ce priveşte politica de informare de 

obligaţii specifice care îl împiedică să 

răspundă eficient la critici venite din 

exterior. Aceste obligaţii sunt: obligaţia 

la discreţie, inclusiv dreptul la un 

proces corect şi respectarea prezumţiei 

de nevinovăţie, precum şi obligaţia la a 

fi rezervat. În afara sistemului judiciar, 

comportamentul altor grupuri 

profesionale joacă un rol important 

printre factorii care conduc la percepţii 

de corupţie în rândul judecătorilor. De 

exemplu, în dosarele pe rol nu este 

deloc neobişnuit ca procurorii şi 

avocaţii să utilizeze tactici, cum ar fi 

acuzaţiile în media, pentru a influenţa 

opinia publică. În principiu, sistemul 

judiciar trebuie să accepte faptul că 

criticile sunt o parte a dialogului dintre 

cele trei puteri ale statului şi cu 

societatea ca întreg, unde media liberă 

joacă un rol indispensabil. Cu toate 

acestea, există o delimitare clară între 

libertatea de expresie şi criticile 

legitime pe de o parte, şi lipsa de 

respect şi presiuni asupra sistemului 

judiciar pe de altă parte. Politicienii, 

alţi funcţionari din poziţii publice sau 

media, mai ales în dosarele pe rol, nu ar 

trebui să utilizeze argumente simpliste, 

populiste, sau demagogice şi să 

the judiciary, as the third power of the 

state, is to a certain extent limited in 

terms of the policy of informing 

specific obligations that prevent it 

from responding effectively to 

criticism from outside. These 

obligations are: the obligation to 

discretion, including the right to a fair 

trial and respect for the presumption 

of innocence, as well as the obligation 

to be reserved. Outside the judiciary, 

the behavior of other professional 

groups plays an important role among 

the factors that lead to perceptions of 

corruption among judges. For 

example, it is not uncommon for 

prosecutors and lawyers to use tactics, 

such as accusations in the media, to 

influence public opinion in case files. 

In principle, the judiciary must accept 

that criticism is part of the dialogue 

between the three powers of the state 

and society as a whole, where the free 

media plays an indispensable role. 

However, there is a clear delineation 

between freedom of expression and 

legitimate criticism on the one hand, 

and disrespect and pressure on the 

judicial system on the other. 

Politicians, other civil servants in 

public positions or the media, 

especially in the case files, should not 

use simplistic, populist or demagogic 

arguments and deliberately misinform 

the public, bringing irresponsible 

criticism to the judiciary and violating 

the presumption of innocence. As a 

result, they can create an atmosphere 

of public mistrust in the judiciary and, 

in some cases, violate the principle of 

a fair trial established by Article 6 of 

the European Convention on Human 

Rights. There are several mechanisms 

to improve the legitimacy and 

transparency of the judicial system, 

and thus the public's confidence in the 

judicial system. These can be 
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dezinformeze în mod deliberat 

publicul, aducând critici iresponsabile 

sistemului judiciar şi nerespectând 

principiul prezumţiei de nevinovăţie. În 

consecinţă, acestea pot crea o 

atmosferă de neîncredere publică în 

sistemul judiciar şi pot, în anumite 

cazuri, să încalce principiul unui proces 

echitabil stabilit prin Articolul 6 al 

Convenţiei Europene a Drepturilor 

Omului. Există câteva mecanisme de 

îmbunătăţire a legitimităţii şi 

transparenţei sistemului judiciar, şi prin 

aceasta a încrederii publicului în 

sistemul judiciar. Acestea pot fi 

sintetizate prin necesitatea unei politici 

de informare pro-active, cum ar fi 

furnizarea de informaţii generale 

privind funcţionarea sistemului judiciar 

şi informarea publicului în cazuri 

sensibile în care există un „iz” de 

corupţie. 

Un alt aspect deloc de neglijat, 

necesitatea dialogului cu toţi factorii 

interesaţi din sistemul de justiţie. 

Pentru a promova transparenţa şi 

încrederea publicului este 

responsabilitatea judecătorilor să 

utilizeze un limbaj accesibil, simplu şi 

clar în proceduri şi în sentinţe. 

Preşedinţii de instanţe joacă un rol vital 

în îmbunătăţirea gradului de 

transparenţă în instanţele respective. 

Inclusiv cu privire la dosarele pe rol. 

Uneori, informarea promptă şi regulată 

este esenţială chiar şi înainte de 

pronunţarea verdictului. Aceasta poate 

lua forma unui comunicat de presă sau 

a unui interviu. Totuşi, transparenţa şi 

încrederea publicului în sistemul 

judiciar nu sunt încurajate doar printr-o 

abordare pro-activă a presei şi a 

publicului general, ci într-o măsură 

semnificativă prin modul în care sunt 

trataţi participanţii la procedurile din 

instanţă. Un judecător care îşi explică 

deciziile într-un mod inteligibil va 

summarized by the need for a 

proactive information policy, such as 

providing general information on the 

functioning of the judicial system and 

informing the public in sensitive cases 

where there is a corruption problem. 

Another aspect that is not to be 

neglected is the need for dialogue 

with all stakeholders in the justice 

system. In order to promote 

transparency and public confidence it 

is the responsibility of judges to use 

accessible, simple and clear language 

in procedures and sentences. The 

presidents of the courts play a vital 

role in improving the degree of 

transparency in the respective courts. 

Including on the files in the role. 

Sometimes prompt and regular 

information is essential even before 

the verdict is delivered. This may take 

the form of a press release or an 

interview. However, transparency and 

public confidence in the judicial 

system are not only encouraged by a 

proactive approach to the press and 

the general public, but to a significant 

extent by the way in which 

participants in court proceedings are 

treated. A judge who explains his 

decisions in an intelligible way will 

generate a sense of fair treatment even 

from the one who actually lost the 

trial. We also consider it extremely 

important for the perception of a 

transparent, fair and impartial judicial 

system that judges and lawyers, as 

well as public prosecutors, maintain a 

permanent dialogue, respecting their 

distinct professional roles and roles, 

and especially the principle of system 

independence. judicial. 

The tendency that can be observed 

to try to undermine the justice 

systems represents a real threat to the 

principles of the rule of law and to the 

proper functioning of a democratic 
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genera un sentiment de tratament 

echitabil chiar şi din partea celui care 

de fapt a pierdut procesul. De 

asemenea, considerăm că este extrem 

de important pentru percepţia asupra 

unui sistem judiciar transparent, 

echitabil şi imparţial ca judecătorii şi 

avocaţii, precum şi procurorii publici, 

să menţină un dialog permanent, 

respectându-şi funcţiile şi rolurile 

profesionale distincte şi mai ales 

principiul independenţei sistemului 

judiciar. 

Tendinţa care poate fi observată de 

a încerca subminarea sistemelor de 

justiţie reprezintă o ameninţare reală la 

adresa principiilor statului de drept şi 

funcţionării corespunzătoare a unei 

societăţi democratice. Fără a lua în 

considerare intenţiile de îngrădire a 

comentariilor justificate din parte 

publicului în legătură cu activitatea 

instanţelor, rolul de protejare a poziţiei 

constituţionale pe care o are sistemul 

judiciar revine nu doar judecătorilor, ci 

şi reprezentanţilor puterilor executivă şi 

legislativă, reprezentanţilor societăţii 

civile, mass-media. Criticile exprimate 

în mod public la adresa sistemului 

judiciar sunt cel mai adesea identice cu 

concluziile multor alte conferinţe, 

colocvii sau mese rotunde, şi anume că 

deşi s-au realizat progrese în 

organizarea şi funcţionarea puterii 

judecătoreşti, lipsa de credibilitate în 

justiţie este de notorietate, iar analiza 

profundă a cauzelor care generează 

lipsa de credibilitate în justiţie ne 

dezvăluie carenţele de fond ale 

sistemului nostru judiciar şi care, într-

adevăr, pot favoriza presiuni politice şi 

corupţie în rândul magistraţilor. De 

regulă, astfel după cum s-a întâmplat şi 

la Conferinţa naţională cu participare 

internaţională, organizată de 

Universitatea „George Bacovia” din 

Bacău „Devianță și criminalitate. 

society. Without taking into account 

the intentions of restricting the 

justified comments from the public 

regarding the activity of the courts, 

the role of protecting the 

constitutional position of the judicial 

system rests not only with the judges, 

but also with the representatives of 

the executive and legislative powers, 

the representatives of civil society, 

mass -mediate. Criticisms publicly 

expressed to the judiciary are most 

often identical with the conclusions of 

many other conferences, colloquiums 

or round tables, namely that although 

progress has been made in the 

organization and functioning of the 

judiciary, the lack of credibility in the 

judiciary is notorious, and a thorough 

analysis of the causes that generate 

the lack of credibility in justice 

reveals the fundamental deficiencies 

of our judicial system and which, in 

fact, can favor political pressures and 

corruption among the magistrates. As 

a rule, as was the case at the National 

Conference with international 

participation organized by "George 

Bacovia" University of Bacău 

"Deviance and crime. Evolution, 

trends and perspectives ”- Edition 

5/2019, in which I participated, 

invited by my good friend, associate 

professor Niță Nelu PhD, mainly 

addresses topics such as the 

appointment, promotion and 

verification of the quality of judge 

activity.  

These are, beyond other moral 

considerations, our way of addressing 

a sensitive issue for which I will be 

critical. It is a delicate matter. That is, 

if all the problems of organization and 

functioning are solved properly or 

even optimally - salaries and pensions 

similar to the magistrates of Munich - 

do they ensure the quality and the 
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Evoluție, tendințe și perspective” - 

Ediția 5/2019, la care am participat, 

invitat de bunul meu prieten, conf. 

univ. dr. Niță Nelu, se abordează cu 

precădere teme cum ar fi numirea, 

promovarea și verificarea calităţii 

activităţii judecătorilor, salarizarea 

specială, rolul CSM etc. 

Acestea reprezintă, dincolo de alte 

considerante morale, modul nostru de a 

aborda o problemă delicată pentru care 

voi stârni critici. Este vorba despre o 

chestiune delicată. Și anume, dacă toate 

problemele de organizare şi funcţionare 

sunt rezolvate corespunzător sau chiar 

optim - salarii și pensii similare 

magistraților de la Munchen - asigură 

ele calitatea şi corectitudinea soluţiilor 

adoptate? Pun această întrebare din 

perspectiva faptului că independenţa şi 

credibilitatea justiţiei trebuie apreciată 

nu doar în raport cu normele de 

organizare şi funcţionare a puterii 

judecătoreşti, ci, mai cu seamă, în 

funcţie de rezultatul lor, calitatea şi 

corectitudinea soluţiilor. Răspunsul 

negativ îl aflăm nu numai din studii și 

lucrări, statistici, bilanțuri festive ori cu 

ocazia numirii în funcții de conducere a 

magistraților, cât din părerea onestă a 

justițiabililor. Or, corectitudinea 

soluţiilor este asigurată numai şi numai 

dacă cel care judecă este capabil să fie 

imparţial, deci dacă poate face dreptate. 

Imparţialitatea este condiţia unei justiţii 

corecte, drepte. Numai o justiţie 

imparţială poate fi independentă şi 

dreaptă. Astfel după cum am spus de 

multe ori Justiţia, judecătorii pot fi, şi 

unii sunt respectaţi, nu pentru ceea ce 

sunt, ci pentru ceea ce ar trebui să fie. 

Îmi aduc aminte din activitatea mea de 

avocat, de o formulă pe care a folosit-o 

un om simplu de la ţară adresându-se 

instanţei. El nu s-a adresat cu formula 

clasică onorată instanţă, ci cu sintagma 

onorată lege. În faţa lui el, omul de 

correctness of the solutions adopted? I 

ask this question from the perspective 

that the independence and credibility 

of the justice should be appreciated 

not only in relation to the rules of 

organization and functioning of the 

judiciary, but, especially, depending 

on their result, the quality and 

correctness of the solutions. The 

negative answer is found not only 

from studies and papers, statistics, 

festive balances or on the occasion of 

the appointment in the management 

positions of the magistrates, as well as 

from the honest opinion of the 

justices. However, the correctness of 

the solutions is assured only and only 

if the judge is capable of being 

impartial, so if he can do justice. 

Impartiality is the condition of a fair 

and just justice. Only an impartial 

justice can be independent and just. 

As Justice has often said, judges can 

be, and some are respected, not for 

what they are, but for what they 

should be. I remember from my work 

as a lawyer, a formula that a simple 

man from the country used to address 

to the court. He did not address the 

court with the classical formula 

honored, but with the law honored 

phrase. In front of him, the ordinary 

man, the justice, saw the LAW in 

whose name he sought justice, and the 

persons before him represented the 

law which was a holy thing to him. 

Later I realized that I was actually 

witnessing a concrete example of 

what we call depersonalization of 

power in doctrine. Depersonalization 

of the judiciary [10]. Our litigants was 

interested in justice, the judges doing 

justice, that is, being impartial, 

applying with justice, impartially and 

in the light of the truth of the law. Or 

impartiality is not ensured neither by 

salary, nor by the person making the 
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rând, justiţiabilul, a văzut LEGEA în 

numele căreia îşi căuta dreptatea, iar 

persoanele care erau în faţa lui 

reprezentau legea care pentru el era un 

lucru sfânt. Mai târziu mi-am dat seama 

că de fapt asistasem la un exemplu 

concret la ceea ce în doctrină numim 

depersonalizarea puterii. 

Depersonalizarea puterii judecătoreşti 

[10]. Justițiabilul nostru era interesat ca 

justiţia, judecătorii să facă dreptate, 

adică să fie imparţiali, să aplice cu 

dreptate, imparţial şi în lumina 

adevărului legea. Or imparţialitatea nu 

este asigurată nici de salariu, nici de 

cine face numirile sau de cine 

controlează activitatea lor, ci de 

caracter. De conștiința, de ţinuta morală 

a celui care judecă. Numai că această 

adevărată problemă a construcţiei 

caracterului, a conştiinţei judecătorilor 

nu se realizează studiind codurile 

deontologice, se dobândește în familie, 

școală, facultate. În această accepțiune, 

de fapt, noi ne ocupăm numai de 

aspectele pur tehnice, materiale şi mai 

puţin sau deloc de cele spirituale. Sau 

altfel spus, noi  cultivăm doar frica, 

numai teama de eventualele sancţiuni 

pe care legea le prevede, şi uităm total 

de dimensiunea sacră a justiției.  

 

3. Desacralizarea și resacralizarea 

justiției în secolul XXI 

 

Se mai poate vorbi astăzi, într-o 

lume secularizată, de sacralitatea 

actului de justiţie? Care este legătura 

dintre sacralitate şi activitatea umană 

de împărţire a dreptăţii? [11]. 

Chestiunea în discuție, privind 

caracterul special al activităţii de 

justiţie, de stabilire a adevărului legal şi 

mai ales responsabilitatea morală, cu 

totul specială a judecătorilor, nu este 

absolut nouă [12]. Formula a lui 

Proudhom, potrivit căreia „Justiţia este 

appointments or by who controls their 

activity, but by character. By the 

conscience, by the moral state of the 

judge. But this real problem of 

character building, of the conscience 

of judges is not achieved by studying 

the codes of ethics, it is acquired in 

the family, school, faculty. In this 

acceptance, in fact we deal only with 

the purely technical, material and less 

or not at all spiritual aspects. Or in 

other words, we cultivate only fear, 

only fear of any sanctions that the law 

provides and forget completely the 

sacred dimension of justice. 

 

3. Desacrilization and 

resacrilization of justice in the 21st 

century 

 

Can we still speak today, in a 

secularized world, of the sacredness 

of the act of justice? What is the 

connection between sacredness and 

the human activity of sharing justice? 

[11]. The question in question 

regarding the special character of the 

activity of justice, of establishing the 

legal truth and especially the moral 

responsibility of the judges is not 

entirely new [12]. Proudhom's 

formula according to which "Justice is 

the anonymity of God" reveals the 

mystery of divine wisdom, which is 

expressed even in the case of people 

who disagree with it, "still holds its 

validity today. I confess that not only 

the authors mentioned urged me to 

pursue this issue but also the works of 

Mircea Eliade, Basarab Nicolescu, 

Dumitru Constantin Dulcan, but also 

recently, the reflections of the 

Academic Lord Alexandru Surdu on 

the Essence and the social value of 

the justice activity, of the Gentlemen 

University Professors, Mircea Duțu 

on the Religiosity of the law and the 
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anonimatul lui Dumnezeu”, relevă 

misterul înţelepciunii divine, care se 

exprimă chiar şi în cazul oamenilor 

care nu sunt de acord cu ea”, îşi 

păstrează și astăzi valabilitatea. 

Mărturisesc, că nu numai autorii 

precitați m-au îndemnat să purced 

asupra acestei probleme, ci și operele 

lui Mircea Eliade, Basarab Nicolescu, 

Dumitru Constantin Dulcan, dar și 

recent, reflecţiile Domnului 

Academician Alexandru Surdu, despre 

Esența și valoarea socială a activității 

de înfăptuire a justiției, ale Domnilor 

Profesori  universitari, Mircea Duțu 

despre Religiozitatea dreptului și 

sacralitatea justiției în dezbaterea 

contemporană de idei, Nicolae Popa, 

asupra Dreptului, moralei și conștiinței 

juridice, Ioan Chelaru, Despre sacru și 

profan în înfăptuirea dreptății, rostite 

cu prilejul lansării cărții Domnului 

Prof. univ. dr. Ioan Alexandru, Despre 

sacralitatea justiției [13]. 

În mod tradiţional, justiţia se face în 

numele lui Dumnezeu. Ea a apărut 

dintr-un univers de verticalitate, 

coborând de la stăpânul suprem către 

rege, care o exercită printr-o delegare 

divină, iar cei ce împart justiţia sunt 

răspunzători în faţa lui Dumnezeu. 

Chiar și atunci când statul devine laic, 

aparatul justiţiei îşi păstrează caracterul 

ierarhic, prin simbolistica dreptului și 

justiției, întrucât omul este și un homo 

symbolicum pentru că, nimic din ceea 

ce este în afara sa, nu poate fi cunoscut 

decât prin descifrarea unor semnificații 

transmise prin semne [14]. În concepția 

lui Ernst Cassirer „marii ganditori, care 

au descris omul ca animal rațional, nu 

au fost niște empiriști, și nu au avut 

intenția de a oferi o reprezentare 

empirică despre natura omului. In 

definiția lor ei au exprimat, mai 

degrabă, un imperativ moral 

fundamental. In mare masură, 

sacredness of the justice in the 

contemporary debate of ideas, 

Nicolae Popa, on the Law, the moral 

and the legal conscience, Ioan 

Chelaru, On the sacred and profane 

in the pursuit of justice, spoken with 

the occasion of the launching of the 

Prof. . dr. Ioan Alexandru, About the 

sacredness of justice [13]. 

In the traditional way, justice is 

done in the name of God. It emerged 

from a universe of verticality, 

descending from the supreme master 

to the king, who exercises it through 

divine delegation, and those who 

share justice are accountable to God. 

Even when the state becomes secular, 

the apparatus of justice retains its 

hierarchical character through the 

symbolism of law and justice, since 

man is also a homo symbolicum 

because, nothing outside of it, can 

only be known by deciphering 

meanings transmitted by signs [14]. In 

Ernst Cassirer's conception, the "great 

thinkers, who described man as a 

rational animal, were not empirical, 

and did not intend to provide an 

empirical representation of the nature 

of man. In their definition, they 

expressed rather a fundamental moral 

imperative. To a large extent the 

concept of reason is not meant to 

encompass in their fullness and 

multitude of forms of culture. These 

forms are all symbolic forms and, as a 

result, we should define man not as a 

rational animal, but as a symbolic 

animal. ”In this way we can indicate 

its specific difference and find out the 

new path that has been opened to it: 

the path of civilization where the right 

itself is, alongside science, art and 

religion, a great symbolic 

configuration. Examples of grace, 

from the traditional symbolism of the 

legal world - as an arsenal of 
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conceptul de rațiune nu este menit să 

cuprindă în plinătatea și multitudinea 

lor formele culturii. Aceste forme, sunt 

toate forme simbolice și, ca urmare, ar 

trebui să definim omul nu ca animal 

rațional, ci ca animal simbolic”. In felul 

acesta putem să-i indicăm diferența 

specifică și să aflăm noua cale care i s-

a deschis: calea civilizației, unde 

dreptul însuși este, alături de știință, 

artă și religie, o mare configurație 

simbolică. Exempli gratia, din 

simbolistica tradițională a lumii 

juridice - ca arsenal de semne 

reprezentative - am putea 

enumera: Themis cu balanța justițiară. 

Themis, în mitologia greacă, este zeița 

dreptății. Ea poartă în toate 

reprezentările sale balanța dreptății, 

fiind considerată personificarea ordinii 

divine și a legii, - roba judecătorului, 

bara din sala de judecată, cătușele, etc. 

În viața socială, ea invocă specificitatea 

juridică, reprezentativitatea și 

legitimitatea, intangibilitatea și 

sacralitatea, conferă putere și 

expresivitate, luminează și instituie 

semnificații și sensuri, provoacă reacții 

emoționale, solidarizează și învrăjbește, 

manipulează și incită la acțiune.  

În același timp, această simbolistică 

își asumă, implicit sau explicit, o 

anumită viziune, atât asupra dreptului 

și justiției, cât și asupra cunoașterii 

juridice [15]. Din multitudinea 

reperelor istorice s-ar putea reține, într-

o ordine mai mult sau mai puțin 

istorică: Hammurabi, făuritorul 

Codului din porunca și sub protecția 

zeului Samaș - zeul soarelui, pentru ca 

să dea în țară puterea dreptății ca să 

nimicesc pe cel rău și viclean, ca cel 

puternic să nu asuprească pe cel slab, 

ca să mă înfățișez oamenilor asemenea 

Soarelui spre a lumina țara”. La noi, la 

români, judecătorul şi judecata au 

continuat să fie permanent raportate, 

representative signs - we could list: 

Themis with the justice balance. 

Themis in Greek mythology is the 

goddess of justice, she bears in all her 

representations the balance of justice, 

being considered the personification 

of the divine order and the law -, the 

judge's robe, the bar in the courtroom, 

the handcuffs, etc. In the social life it 

invokes the legal specificity, the 

representativeness and the legitimacy, 

the intangibility and the sacredness, it 

confers power and expressivity, it 

illuminates and it establishes 

meanings and meanings, it provokes 

emotional reactions, it solidarizes and 

it enures, it manipulates and it incites 

to the action.  

At the same time, this symbolism 

assumes, implicitly or explicitly, a 

certain vision both on law and justice, 

as well as on legal knowledge [15]. 

From the multitude of historical 

landmarks, it could be retained, in a 

more or less historical order: 

Hammurabi, the maker of the Code in 

the command and under the protection 

of the god Samaș - the sun god, in 

order to give the country the power of 

justice to destroy the evil one and 

cunning, that the mighty should not 

oppress the weak, that I might present 

myself to men like the Sun to 

enlighten the country. „In us, in 

Romanians, the judge and the 

judgment have continued to be 

permanently reported, in one form or 

another, to the divinity. Even though 

from the time of the Organic 

Regulations, the decisions were no 

longer given in the name of the deity, 

but in the "name of the Lord (of the 

ruler)", of the king, of the people or of 

the law, they were always maintained 

and regulated, except for the period of 

the communist regime. which, with a 

hallucinating argument, has curbed 
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într-o formă sau alta, la divinitate. 

Chiar dacă începând cu epoca 

Regulamentelor organice, hotărârile nu 

s-au mai dat în numele divinităţii, ci în 

„numele Domnului (domnitorului)”, al 

regelui, al poporului sau al legii, au fost 

menţinute şi reglementate întotdeauna, 

cu excepţia perioadei regimului 

comunist care, cu o argumentaţie 

halucinantă, a înfrânat tendinţa de a se 

absolutiza această idee a sacralităţii 

justiţiei, trimiteri la divinitate. Astfel, 

toate legile de organizare 

judecătorească au prevăzut obligaţia 

judecătorului de a depune jurământ. 

Jurământul, cu excepţia arătată, fie era 

depus faţă de divinitate, fie apela la 

ajutorul divinităţii prin formula „aşa să-

mi ajute Dumnezeu”, prezentă inclusiv 

în actuala reglementare a Legii nr. 

303/2004 a statutului judecătorilor şi 

procurorilor. „Justiția vine din afară, de 

sus, e de aceeași natură și proveniență 

ca Verbul care a creat Lumea. Iubirea 

este forța elementară de justiție. De 

aceea în locul balanței de prăvălie, 

emblema cea mai vorbitoare a justiției, 

ar fi o inimă înaripată, în zbor pe cerul 

înstelat” susținea cu tăria caracteristică 

Eugeniu Speranția [16]. 

Pornind de la aceste considerante 

introductive, și de la titlul prezentei 

secțiuni, vom încerca să cercetăm 

noţiunea de judecător - judecată, însă 

nu prin prisma sensului instituţional al 

acestora ori a conturului lor determinat 

legislativ. Nu ne interesează, aici şi 

acum, nici organizarea judiciară, 

respectiv cadrul de exercitare a funcţiei 

de către judecător şi nici procesul 

efectiv de aplicare a unor norme legale, 

procedurale, de către acelaşi judecător. 

Ne interesează capacitatea 

judecătorului de a răspunde nevoii de 

dreptate a omului, membru al unei 

societăţi date, măsura în care 

judecătorul este credibil şi că, prin 

the tendency to absolve this idea of 

the sacredness of justice, references to 

divinity. Thus, all the laws of judicial 

organization stipulated the obligation 

of the judge to take an oath. The oath, 

with the exception shown, was either 

submitted to the deity, or appealed to 

the help of the deity by the formula 

"so help me God", present even in the 

current regulation of Law no. 

303/2004 of the statute of judges and 

prosecutors. "Justice comes from 

outside, from above, it is of the same 

nature and origin as the Word that 

created the World. Love is the 

elemental force of justice. Therefore, 

instead of the balance of shopping, the 

most emblematic emblem of justice, it 

would be a winged heart, flying in the 

starry sky”, said Eugeniu Sperantia 

with characteristic strength [16]. 

Starting from these introductory 

considerations and from the title of 

this section we will try to investigate 

the notion of judge - judge, but not 

from the point of view of their 

institutional meaning or of their 

determined legislative outline. We are 

not interested here and now neither 

the judicial organization, respectively 

the framework for the exercise of the 

function by the judge, nor the actual 

process of applying some procedural 

legal norms by the same judge. We 

are interested in the ability of the 

judge to answer the need for justice of 

the human member of a given society, 

the extent to which the judge is 

credible and that by his decision, 

helped by the God invoked by the 

oath taken before the exercise of the 

function, he found the right way 

required and expected by the man 

come to his judgment. Therefore, we 

will try to discern the judge and his 

activity of judgment from the 

perspective of the need for human 
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decizia sa, ajutat de Dumnezeul invocat 

prin jurământul depus anterior 

exercitării funcţiei, a găsit calea 

dreaptă, cerută şi aşteptată de omul 

venit la judecata sa. De aceea, vom 

încerca să desluşim judecătorul şi 

activitatea sa de judecată, din 

perspectiva nevoii de dreptate a 

omului, prin ceea ce ar trebui să 

reprezinte judecătorul în conştiinţa 

celor ce vin la judecata sa şi, nu în 

ultimul rând, prin ceea ce ar trebui să 

reprezinte judecătorul în chiar 

conştiinţa sa. Am urmărit ca prin scurta 

incursiune să arătăm că deşi sistemul 

actual de justiţie, ca serviciu public, 

este unul eminamente laic, cu excepţia 

evocată deja a jurământului 

judecătorilor la numirea în funcţie, dar 

şi a jurământului martorilor în proces, 

nu putem nega o aşteptare divină din 

partea celui judecat, în sensul apropierii 

cât mai mult posibil a judecăţii 

judecătorului pământean, de dreptatea 

judecătorului divin, pentru simplul 

motiv că judecătorul divin nu greşeşte 

niciodată. „I-a dat Dumnezeu după 

suflet”, „Dumnezeu nu dă cu parul”, 

„Dumnezeu nu doarme”, sunt doar 

câteva dintre expresiile cu care ne 

întâlnim frecvent, a căror provenienţă 

se pierde în negura timpului şi prin care 

oamenii îşi exprimă, practic, credinţa 

lor neţărmurită că Dumnezeu face 

întotdeauna dreptate şi că niciodată nu 

greşeşte.  

Ar constitui o blasfemie să îl 

identifici pe judecătorul pământean, cu 

judecătorul suprem. Dar, pentru că 

oamenii, în scurta, tumultuoasa şi 

conflictuala lor viaţă, nu au timp ori nu 

se limitează la a aştepta un semn sau 

judecată divine pentru rezolvarea 

numeroaselor lor dispute, apelează la 

judecătorul om. Tocmai pentru că este 

om, judecătorul pământean este supus 

greşelii. Pentru a limita pe cât posibil 

justice, through what the judge should 

represent in the conscience of those 

who come to his judgment and not 

lastly through what the judge should 

represent. in his own consciousness. 

We sought to show by the brief 

incursion that although the current 

system of justice as a public service is 

a secular one, with the exception 

already evoked of the oath of judges 

at the appointment, but also of the 

oath of witnesses in the trial, we 

cannot deny a divine expectation on 

the part to the judged, in the sense of 

approximating as much as possible 

the judgment of the earth judge to the 

justice of the divine judge, for the 

simple reason that the divine judge 

never makes a mistake. "God gave 

him after the soul", "God does not 

give his hair", "God does not sleep", 

these are just some of the expressions 

we meet frequently, whose origin is 

lost in the darkness of time and 

through which people practically 

express their faith. unmistakable that 

God always does justice and that he 

never fails. 

It would be a blasphemy to identify 

the earth judge with the supreme 

judge. But because people in their 

short, tumultuous and conflicting 

lives have no time or do not just wait 

for a divine sign or judgment to 

resolve their many disputes, they 

appeal to the human judge. Precisely 

because he is human, the earth judge 

is subject to error. In order to limit the 

probability of the error of judgment as 

much as possible, to make the 

judgment of the human judge credible 

and to impose it, the leaders of human 

societies understood the need to 

appoint persons with special qualities, 

reputation and moral authority, who 

claimed them as judges. by law, 

irreproachable behavior not only at 
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probabilitatea greşelii de judecată, 

pentru a credibiliza judecata 

judecătorului om şi a o impune, 

conducătorii societăţilor omeneşti au 

înţeles nevoia numirii în funcţia de 

judecător a unor persoane cu însuşiri 

deosebite, cu reputaţie şi autoritate 

morală, cărora le-au pretins prin legi, 

comportament ireproşabil nu numai la 

momentul învestirii ci şi, sau mai cu 

seamă, după numirea în funcţie. 

Enumerarea anterioară, doar a unei 

mici părţi din totalul însuşirilor pretinse 

de oameni semenului lor judecător ne 

poate dovedi cât de mari sunt 

pretenţiile şi aşteptările de la cel 

chemat să judece pe alţii. 

Concluzionând, istoric vorbind, 

judecătorii au apărut înaintea 

legiuitorului laic, ceea ce înseamnă că 

justiţia a fost primul element al vieţii 

sociale. Ea exprimă etica socială a unui 

anumit moment şi presupune 

credibilitate. Organizarea 

judecătorească moşteneşte ca demnitate 

şi eficacitate valoarea primordială care 

este acordată principiilor ce garantează 

coeziunea socială, practic 

supravieţuirea societăţii omeneşti [17]. 

Până aici, textul nostru a cuprins 

referiri la sacralitatea justiției. Numai 

că realitatea ne obligă să vedem și 

reverul medaliei, monstruoasa 

desacralizare a justiției și a 

înfăptuitorului acesteia, judecătorul. 

Contradicţia fundamentală cu care ne 

confruntăm în societatea românească 

de azi este dată de faptul că hotărârile 

judecătoreşti pe care suntem chemaţi să 

le aplicăm fără crâcnire constituie 

rezultatul activităţii unor persoane, 

judecătorii, pe care cetăţeanul, la nivel 

de masă, îi dispreţuieşte, poate îi şi 

urăşte, poate nu, dar cu siguranţă nu îi 

creditează cu acea încredere 

indispensabilă unui act de judecată, 

încredere care până la urmă constituie 

the time of investment but also, or 

more importantly, after appointment. 

The previous list, only a small part of 

the total of the qualities claimed by 

people to their fellow judge can prove 

to us how high the demands and 

expectations of the one called to judge 

others. Concluding, historically 

speaking, the judges appeared before 

the lay legislator, which means that 

justice was the first element of social 

life. It expresses the social ethics of a 

given moment and implies credibility. 

The judicial organization inherits as 

dignity and efficiency the primordial 

value that is accorded to the principles 

that guarantee social cohesion, 

practically the survival of human 

society [17]. 

So far, our text has included 

references to the sacredness of justice. 

But the reality compels us to see the 

reverie of the medal, the monstrous 

desacralization of justice and its 

perpetrator, the judge. The 

fundamental contradiction we face in 

today's Romanian society is given by 

the fact that the court decisions we are 

called upon to apply without grunting 

are the result of the activity of some 

people, the judges, whom the citizen, 

at mass level, despises, can and he 

hates it, maybe not, but he certainly 

does not credit him with that 

confidence indispensable to an act of 

judgment, a confidence which in the 

end constitutes the reason for being of 

the judicial system and of the judge. 

And then, if I as a citizen have no 

faith in him and the correctness of his 

judgment, why would I consider the 

judge a kind of God of justice on 

Earth? What would prevent me from 

grumbling and revolting against his 

judgment? With what does he justify 

such a claim, when I am an 

anonymous witness of repeated 
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raţiunea de a fi a sistemului judiciar şi a 

judecătorului. Şi atunci, dacă eu 

cetăţean nu am deloc încredere în el şi 

în corectitudinea judecăţii lui, de ce l-aş 

considera pe judecător un fel de 

Dumnezeu al dreptăţii pe Pământ? Ce 

m-ar împiedica să crâcnesc şi să mă 

revolt împotriva judecăţii lui? Cu ce 

justifică el o asemenea pretenţie, când 

eu sunt martorul anonim al unor 

atitudini discreţionare şi sfidătoare 

repetate, în care, de exemplu, naşul 

judecător nu are o problemă de a judeca 

pe finul său avocat sau chiar parte în 

dosar, ori concubinul judecător pe 

concubina avocat ori parte? De ce să-l 

cred Dumnezeul dreptăţii pe Pământ, 

când el, acoperit de sistemul său, cu 

aroganţă este interesat doar de măsura 

în care se vede el pe sine imparţial, nu 

de măsura sau dacă eu împricinat îl văd 

imparţial în judecată? De ce? Pornind 

de la aceste nedumeriri, va trebui să 

găsim răspuns unor alte inevitabile 

întrebări: are dreptul cetăţeanul să 

pretindă o judecată imparţială? Are 

obligaţia Statul să asigure cetăţeanului 

o judecată imparţială? Are dreptul 

cetăţeanul să se revolte dacă nu i se 

asigură o judecată imparţială? Are 

obligaţia cetăţeanul să respecte statul 

de drept, supunându-se hotărârii date 

de judecător? Răspunsul acestor 

întrebări este unul singur, afirmativ, el 

devoalând totuşi aceeaşi flagrantă 

contradicţie a societăţii româneşti: 

acceptarea de către cetăţean a 

exigenţelor unui stat de drept, dar 

contestarea făţişă şi dură a celor 

chemaţi să contureze dimensiunile 

statului de drept, în speţa de faţă, a 

judecătorilor. Rămâne la înţelepciunea 

celor care ştiu, pot şi vor să mai repare 

ceva, să redea românului încrederea în 

judecata dreaptă a semenilor săi şi să îl 

determine pe judecătorul român să 

conştientizeze că nu este nicidecum 

discretionary and defiant attitudes, in 

which for example the godfather does 

not have a problem to judge his late 

lawyer or even part in the file, or the 

judge's concubine to the lawyer's 

concubine or part? Why should I 

believe the God of justice on Earth 

when he, covered by his system, is 

arrogantly interested only in the 

extent to which he sees himself 

impartially, not in the measure or if I 

am inclined to see him impartially in 

court? Why? Starting from these 

puzzles, we will have to find answers 

to other inevitable questions: does the 

citizen have the right to demand an 

impartial judgment? Is the State 

obliged to provide the citizen with an 

impartial judgment? Does the citizen 

have the right to revolt unless an 

impartial judgment is assured? Does 

the citizen have the obligation to 

respect the rule of law, obeying the 

decision given by the judge? The 

answer to these questions is a single, 

affirmative one, but he still devotes 

the same flagrant contradiction of the 

Romanian society: the acceptance by 

the citizen of the demands of a rule of 

law, but the hard and hard challenge 

of those called to outline the 

dimensions of the rule of law, in this 

case, of judges. It remains to the 

wisdom of those who know, can and 

want to repair something, to restore to 

the Romanian the confidence in the 

right judgment of his fellow men and 

to cause the Romanian judge to 

realize that he is by no means the God 

of justice on earth, but only a man 

subject to the mistake that he swore 

by divine help to enlighten him in the 

most just judgment of his fellow men. 

That otherwise, a judge might be 

bored to ask too little about matters of 

the nature of those revealed here by 

the succinct considerations above. 
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Dumnezeul dreptăţii pe pământ, ci doar 

un om supus greşelii care a cerut prin 

jurământ ajutor divin pentru a-l lumina 

într-o cât mai dreaptă judecată a 

semenilor săi. Că altfel ce?, ar putea 

întreba plictisit un judecător prea puţin 

preocupat de aspecte de natura celor 

relevate aici prin succintele 

considerente de mai sus. Răspunsul, 

credem noi, este simplu şi destul de 

previzibil: „cetatea” va începe să se 

întrebe tot mai serios ce rost mai are să 

întreţină un costisitor şi necredibil 

judecător şi să respingă, sub diferite 

forme şi pretexte, judecata celui în care 

nu mai are pic de încredere, a 

judecătorului. 

Situaţia de azi nu s-a creat peste 

noapte. Sunt multe lucruri care au 

contribuit la această criză, poate şi 

frământările din sistemul judiciar, poate 

şi lipsa de coeziune, poate şi excesele 

din anumite cazuri care au fost 

mediatizate şi toate acestea au alcătuit 

un cocktail şi l-a acutizat prin lipsă de 

implicare şi prin ascunderea 

problemelor grave de sistem, de 

structură. Cauzele ce au generat şi 

întreţin această înspăimântătoare 

realitate sunt multiple şi se pot imputa 

în mai mare sau mai mică măsură: 

magistraților înşişi, prin prestaţia 

personală dar şi de grup, decidenţilor 

politici permanent dispuşi la puncte 

electorale în dauna judecătorilor, 

mijloacelor media avide de rating, 

intermediarilor justiţiei, autori în 

principal ai unui cutumiar „folclor” 

ţesut în defavoarea judecătorilor, 

moravurile societăţii şi nu în ultimul 

rând, mai nou, confuzia şi aroganţa 

reprezentanţilor Uniunii Europene în 

legătură cu judecătorul şi judecata în 

România. Noul Mare Prieten de la 

Vest, imaculata UE, controlată de state 

cu interese profund contrare cu ale 

noastre, ne dă lecții de stat de drept și 

The answer, we believe, is simple and 

quite predictable: the "fortress" will 

begin to ask more and more seriously 

what is the purpose of maintaining an 

expensive and unbelievable judge and 

to reject, in different forms and 

pretexts, the judgment of the one in 

which it no longer exists. has a little 

confidence, the judge. 

Today's situation did not arise 

overnight. There are many things that 

have contributed to this crisis, maybe 

the turmoil in the judicial system, 

maybe the lack of cohesion, maybe 

the excesses in certain cases that have 

been publicized and all of them made 

up a cocktail and made it worse by the 

lack of involvement and the 

concealment serious system problems, 

structure problems. The causes that 

have generated and sustained this 

frightening reality are multiple and 

can be imputed to a greater or lesser 

extent: to the magistrates themselves, 

through personal but also by group, 

political decision makers permanently 

disposed at electoral points to the 

detriment of the judges, the media 

with avid rating. , to the 

intermediaries of justice, authors 

mainly of a customary "folklore" 

woven to the detriment of the judges, 

the morals of the society and, last but 

not least, the confusion and arrogance 

of the representatives of the European 

Union in relation to the judge and the 

court in Romania. The New Great 

Friend from the West, the immaculate 

EU, controlled by states with interests 

that are deeply opposed to ours, 

teaches us rule of law and does 

everything it can to keep this nation in 

poverty because it wants the 

resources, the brains and the cheap 

workforce. and qualified. And it pulls 

our ears and makes us corrupt, 

without taking into account that 
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face tot ce poate să păstreze acest neam 

în sărăcie pentru că dorește resursele, 

creierele și forța de muncă ieftină și 

calificată. Și ne trage de urechi și ne 

face corupți, fără a ține cont că 

România este stat suveran și că legile 

de organizare a justiției nu sunt 

domeniu partajat, ci exclusiv național. 

Iată de ce în formulele concluzive ce 

vor urma vom încerca și unele 

recomandări, posibile soluții ale 

metastazei morale care a cuprins 

societatea. 

 

Concluzii 

 

Tendinţele de creştere a diverselor 

fapte de corupţie în societatea 

românească, reprezintă un fenomen 

real, ale cărui mecanisme de producere, 

consecinţe sociale şi moduri de 

soluţionare, interesează atât factorii cu 

rol de prevenire şi control social, cât şi 

opinia publică peocupată de diminuarea 

acestui „flagel", în diferite sectoare de 

activitate economică, politică, socială şi 

administrativă. Din perspectivă socială, 

corupţia este considerată ca fiind 

principalul factor care a determinat 

polarizarea societăţii româneşti la două 

extreme: cei săraci - care formează 

marea majoritate a populaţiei României 

şi care continuă să creadă în virtuţile 

moralităţii şi respectării legalităţii şi cei 

bogaţi sau în curs de a se îmbogăţi - 

între care se numără cei favorizaţi de 

putere sau autorităţi ori care se 

identifică cu acestea. Aceştia ignoră 

moralitatea sau legalitatea, utilizând 

pentru satisfacerea intereselor lor tot 

felul de mijloace ilicite între care, 

corupţia şi frauda. Între cauzele 

principale ale corupţiei se numără cele 

care privesc factorii politici şi 

economici precum: dorinţa celor de la 

putere de a se îmbogăţi rapid asociată 

cu lipsa de interes a acestora de alupta 

Romania is a sovereign state and that 

the laws of organization of justice are 

not a shared domain, but exclusively 

national. That is why in the 

conclusive formulas that will follow 

we will try some recommendations, 

possible solutions of the moral 

metastasis that has included the 

society. 

 

Conclusions 

 

The tendencies to increase the 

various acts of corruption in the 

Romanian society represent a real 

phenomenon, whose production 

mechanisms, social consequences and 

ways of solving interest both the 

factors with the role of prevention and 

social control, as well as the public 

opinion occupied by the diminution of 

this "scourge" in different sectors of 

economic, political, social and 

administrative activity From a social 

perspective, corruption is considered 

as the main factor that has determined 

the polarization of the Romanian 

society at two extremes: the poor - 

who form the vast majority of the 

population of Romania and who 

continue to believe in the virtues. 

morality and respect for legality and 

those who are rich or in the process of 

becoming rich - among whom are 

those favored by power or authority 

or who are identified with them. They 

ignore morality or legality, using to 

satisfy their interests all kinds of me. 

illicit games, including corruption and 

fraud, among the main causes of 

corruption include those regarding 

political and economic factors such 

as: the desire of those in power to get 

rich quickly associated with their lack 

of interest to effectively fight 

corruption as well as the level low 

wages of those working in the public 
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efectiv împotriva corupţiei ca şi nivelul 

scăzut al salariilor celor care lucrează 

în sectorul public. Apreciem că toate 

guvernele care s-au succedat în 

perioada de tranziţie nu au reuşit să 

reducă simţitor corupţia, ea fiind 

considerată o adevărată maladie socială 

care afectează nivelul de viaţă al 

oamenilor. Populaţia se simte cel mai 

mult afectată de faptele de corupţie, în 

relaţia pe care o are cu unele instituţii 

publice, cum ar fi cele din sănătate, 

administraţie publică, vamă, şcoală, 

poliţie, etc. Mai mult, fenomenul de 

corupţie se manifestă şi în realizarea 

actului de justiţie, prin presiunile 

politice şi de altă natură asupra 

magistraţilor, încercările de corupere a 

unor magistraţi şi traficul de influenţă. 

Din 1989 încoace s-au întâmplat 

lucruri îngrozitoare. Unele dintre ele au 

şi explicaţii. Ştim că societatea 

capitalistă este una concurenţială, 

bătălia economică fiind cumplită, este 

fără cruţare, nu se menajează nimeni în 

această bătălie pentru pieţe şi resurse. 

Asistăm la reconfigurări geopolitice şi 

geostrategice semnificative, reţeaua 

amplificând practic acest conflict. Aşa 

au apărut ameninţări cu totul şi cu totul 

noi, care nu existaseră până acum. 

Gradul de interdependenţă a crescut, s-

a „spart” bipolaritatea, iar lumea a 

intrat într-un fel de haos în vederea 

unei noi organizări. Noi am trecut puţin 

de această etapă, însă n-am depăşit-o, 

fiind destul de departe de ceea ce 

înseamnă noua organizare. Suntem 

deosebit de vulnerabili. România este o 

ţară care practic a fost distrusă. Cauzele 

sunt multiple. Putem da vina pe cei 

„de-afară” care ne-au făcut tot soiul de 

şicane, care au intervenit brutal în 

organizarea noastră, însă nu cred că 

acesta este răspunsul. Nu era posibil 

acest lucru fără complicităţi din 

interior, fără interese personale, sau 

sector. We appreciate that all the 

successive governments in the 

transitional period have not been able 

to significantly reduce corruption, 

which is considered a real social 

disease that affects the standard of 

living of people. The population is 

most affected by the corruption facts 

in their relationship with some public 

institutions, such as those in health, 

public administration, customs, 

school, police, etc. Moreover, the 

phenomenon of corruption also 

manifests itself in the realization of 

the act of justice through the political 

and other pressures on the 

magistrates, the attempts of corruption 

of some magistrates and the 

trafficking of influence. 

Since 1989 terrible things have 

happened. Some of them also have 

explanations. We know that capitalist 

society is a competitive one, the 

economic battle is terrible, it is 

without cruelty, nobody is spared in 

this battle for markets and resources. 

We are witnessing significant 

geopolitical and geostrategic 

reconfigurations, the network 

practically amplifying this conflict. 

This is how completely new and 

completely new threats have 

appeared, which had not existed 

before. The degree of interdependence 

has increased, the "bipolarity" has 

been broken, and the world has 

entered into a kind of chaos for a new 

organization. We have gone through a 

bit of this stage, but we have not 

passed it, being far enough from what 

the new organization means. We are 

particularly vulnerable. Romania is a 

country that was practically 

destroyed. The causes are multiple. 

We can blame the "outsiders" who 

made us all kinds of chicane, who 

intervened brutally in our 
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fără o mare doză de corupție. E 

adevărat că economia socialistă era una 

uriaşă cu „picioare de lut”, centralizată, 

cu planificare, dar funcţiona. România 

avea o piaţă, oamenii aveau loc de 

muncă, salarii. Problema e că, după 

reconfigurare, am dat de o piaţă 

europeană extrem de eficientă, 

concurenţială, dură. Nu poţi să intri în 

ea oricum şi cu orice. Faptul că dintr-

odată s-a declanşat agresiunea asupra 

acestui tip de economie socialistă a dus, 

în primul rând, la distrugerea 

sistemului bancar, concomitent cu 

privatizarea/distrugerea întreprinderilor 

în toate marile oraşe ale ţării. Nu spun 

că acele combinate gigantice erau 

nemaipomenite, însă unele deţineau 

tehnologie de ultimă oră, utilajele 

importate din Vest fiind încă sigilate în 

momentul distrugerii acelor coloşi. 

Totul a fost dat la fier vechi [18]. 

Trecerea asta de la un sistem la altul 

ţine de o bătălie geopolitică, de un nou 

tip de război, generat de o violenţă 

politică inexplicabilă. Uitaţi-vă în toată 

lumea asta, agresiunea a ajuns să vină 

şi din cultură, deşi în cultura adevărată 

nu poate exista violenţă, deoarece 

cultura înseamnă valoare, iar valoarea 

nu generează războaie. Practic, vorbim 

despre violenţa de pe piaţa culturală, 

alimentată cu „produse” culturale. A 

invada lumea cu produse de acest tip 

înseamnă a o domina. Filme, cărţi, 

reţele de socializare, Mai avem apoi 

violenţa financiară, economică, 

informaţională. România a suportat 

aceste presiuni mari care, ciudat, sunt 

justificate. Ele vin din această 

schimbare dintr-un „efect de falie”. 

Trecerea bruscă la un alt tip de sistem 

capitalist, aflat el însuşi într-o perioadă 

de aşezare pe alte structuri i-a bulversat 

pe români. În tot sistemul, sunt 

dezbateri intense vizavi de 

intervenţionismul statului în economiile 

organization, but I do not think that is 

the answer. This was not possible 

without complicity from within, 

without personal interests, or without 

a great deal of corruption. It is true 

that the socialist economy was a huge 

one with "clay feet", centralized, with 

planning, but it worked. Romania had 

a market, people had jobs, wages. The 

problem is that, after the 

reconfiguration, we have a very 

efficient, competitive, tough European 

market. You can't get into it anyway 

and everything. The fact that the 

aggression on this type of socialist 

economy suddenly started, led, first of 

all, to the destruction of the banking 

system, at the same time with the 

privatization / destruction of the 

enterprises in all the big cities of the 

country. I am not saying that those 

gigantic handsets were great, but 

some of them had state-of-the-art 

technology, and imported machines 

from the West were still sealed at the 

time of the destruction of those 

colossuses. Everything was scraped 

[18]. 

This transition from one system to 

another is a geopolitical battle, a new 

type of war, generated by unexplained 

political violence. Look at this whole 

world, aggression has come from 

culture too, although in true culture 

there can be no violence, because 

culture means value, and value does 

not generate wars. Basically, we are 

talking about violence on the cultural 

market, fueled by cultural "products". 

To invade the world with such 

products means to dominate it. 

Movies, books, social networks, we 

also have financial, economic, 

informational violence. Romania has 

endured these great pressures which, 

strangely, are justified. They come 

from this change from a "fall effect". 
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ce stau să se prăbuşească.Suntem 

practic în situaţia crizelor din ’29 şi ’39 

încheiate cu Al Doilea Război Mondial. 

Toată nebunia aceasta a creat un 

comportament haotic din care nu mai 

ştim cum se poate ieşi.  

În acest context internațional, 

amorf, bolnav, slăbiciunea morală a 

României contemporane este 

cunoscută. Și avem aici în vedere, 

marea problemă rămasă, dintotdeauna, 

aceeași: funcționarea precară a statului 

și recrutarea coruptă a personalului 

plătit din fonduri publice. În absolut 

toate epocile istorice, angajările în 

aparatul de stat au constituit o 

modalitate preferată de a satisface 

diverse complicități personale sau de a 

recompensa clientela politică, în 

general, incompetentă profesional și 

coruptă. Din nefericire, niciodată în 

istoria României nu au existat 

proceduri de selecție suficient de 

puternice - care să fie aplicate efectiv și 

în mod universal - astfel încît 

mecanismele de recrutare a salariaților 

statului să nu fie înfrînte de dorința 

oamenilor politici de a-și angaja 

cunoscuții și apropiații. La momentul la 

care eu termin de corectat această 

lucrare, toată lumea pare de acord că 

statul trebuie resetat, în condițiile în 

care, după cîte rezultă din declarațiile 

oficialilor, aproape 70% dintre salariați 

sunt absolvenți la fără frecvență ai unor 

universități private. Cu alte cuvinte, 

aparatul de stat, de la toate nivelurile, 

este constituit din persoane care se află, 

structural, în zona analfabetismului 

funcțional și a incompetenței 

profesionale evidente. Presa relatează, 

încontinuu, despre asemenea situații 

care sînt scandaloase la modul absolut. 

Situația funcționarilor publici a fost, 

însă, similară și în perioada interbelică, 

întrucît recrutarea acestora s-a făcut, 

dintotdeauna, în România, prin 

The sudden transition to another type 

of capitalist system, which he himself 

found in a period of settlement on 

other structures, troubled the 

Romanians. Throughout the system, 

there are intense debates regarding the 

interventionism of the state in the 

economies that are about to collapse. 

We are practically in the situation of 

the crises of '29 and '39 concluded 

with the Second World War. All this 

madness has created a chaotic 

behavior from which we no longer 

know how to get out. 

In this international context, 

amorphous, ill, the moral weakness of 

contemporary Romania is known. 

And here we have in mind, the great 

problem that remains, always, the 

same: the precarious functioning of 

the state and the corrupt recruitment 

of paid staff from public funds. In 

absolutely all historical eras, 

employment in the state apparatus has 

been a preferred way to meet various 

personal complications or to reward 

the politically incompetent, generally 

incompetent, professional clientele. 

Unfortunately, in the history of 

Romania there have never been 

sufficiently strong selection 

procedures - to be applied effectively 

and universally - so that the 

mechanisms for recruiting state 

employees are not defeated by the 

desire of politicians to employ their 

knowledge. and close friends. At the 

moment when I finish correcting this 

paper, everyone seems to agree that 

the state should be reset, given that, as 

it results from the statements of 

officials, almost 70% of the 

employees are graduates without 

attending private universities. In other 

words, the state apparatus, at all 

levels, is made up of persons who are 

structurally within the area of 
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nesocotirea interesului public. Așadar, 

indiferent de calitatea membrilor 

guvernului - în Regatul României, 

aceștia erau absolvenți ai unor 

prestigioase universități occidentale - 

starea administrației publice este, 

astăzi, la fel de proastă ca atunci. Căci, 

ceea ce contează, cu adevărat, mai mult 

decît calitatea miniștrilor, sunt 

procedurile performante de funcționare 

ale instituțiilor publice și mecanismele 

corecte de selecție a funcționarilor 

publici.” 

Fie și prin această concluzie 

nemiloasă despre nevoia de resetare a 

statului spusele lui Tudor Arghezi 

despre un adevăr valabil și azi pentru 

români: „În vremile îndelungate de 

mulţumire, de viaţă mediocră şi de 

trîndăvie, se iveşte câte o împrejurare 

neaşteptată, care te face să citeşti pînă-

n fundul sufletului nostru. Şi te-apucă 

atunci o disperare de orb, să vezi cît 

rămîne de făcut, cît nu s-a făcut de 

către nimeni, şi ţi se pare că e nevoie de 

o jertfă generală, de-o luptă pe toată 

viaţa, cu toate puterile întunericului şi-

ale vrăjmăşiei, pentru educarea din nou, 

între nădejde infinită şi între 

îndrăzneală generoasă, poporul nostru 

inteligent şi abandonat” [19]. La fel, 

Nae Ionescu în 1928, polemizînd cu 

Iorga în chestiunea legalismului 

practicat de Iuliu Maniu, face public un 

adevăr valabil și azi: „Primul cuvînt cu 

care a fost salutat domnitorul Cuza, la 

alegerea lui, a fost: «fă ca legea să 

înlocuiască arbitrariul». Dar această 

urare nu s-a împlinit nici astăzi, după 

80 de ani. Lipsa de legalitate este 

principala cauză pentru care capitalul 

străin nu se aventurează în ţara noastră. 

Căci burgheziei îi trebuiesc raporturi 

stabile pentru ca să poată întreprinde, 

iar această stabilitate nu poate fi 

asigurată decît de respectul legilor; cari 

ele formează scheletul oricărui stat 

functional illiteracy and obvious 

professional incompetence. The press 

reports, continuously, about such 

situations that are outrageous in the 

absolute way. However, the situation 

of civil servants was similar in the 

inter-war period, as their recruitment 

was always done in Romania, by 

disregarding the public interest. 

Therefore, regardless of the quality of 

the members of the government - in 

the Kingdom of Romania, they were 

graduates of some prestigious western 

universities - the state of public 

administration is as bad today as it 

was then. For what really matters 

more than the quality of the ministers 

are the efficient operating procedures 

of the public institutions and the 

correct mechanisms for selecting the 

civil servants.” 

Be it also through this ruthless 

conclusion about the need to reset the 

state, Tudor Arghezi said about a truth 

that is valid for Romanians today: “In 

the long times of thanksgiving, of 

mediocre and trivial life, there is an 

unexpected circumstance that makes 

you to you read to the bottom of our 

soul. And then a desperation of 

blindness comes to you, to see how 

much remains to be done, which no 

one has done, and it seems to you that 

a general sacrifice is needed, a 

lifelong struggle, with all the powers 

of darkness and - the enemies of 

enmity, for education again, between 

infinite hope and generous boldness, 

our intelligent and abandoned people” 

[19]. Similarly, Nae Ionescu in 1928, 

arguing with Iorga on the issue of 

legalism practiced by Iuliu Maniu, 

makes public a valid truth today: „The 

first word that was greeted by Prince 

Cuza, at his election, was: "make the 

law replace the arbitrary". But this 

wish was not fulfilled even today, 
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modern” [20]. 

Aidoma stăteau lucrurile și în 

vremea lui Mihai Eminescu. Iată ce 

scria, sfântul poeziei românești, în 

ultimul său articol „Se poate pune 

întrebarea”: „Dintre proiectele 

propuse, se înţelege că primează cele 

privitoare la cestiunea agrară şi că 

merită preferenţă şi întîietate în şirul 

discuţiunilor parlamentare. Dar o 

cestiune de o importanță, de nu egală 

cel puţin coordonată celei de mai sus, 

este a reformei organizaţiei 

judecătoreşti prin admiterea, măcar 

parţială, a inamovibilităţii. În această 

privinţă însă, s-a întîmplat ceea ce 

Victor Hugo propunea pentru aducerea 

în lume a păcii universale. Amic al 

păcii şi amic al celor ce propagă 

formarea unei legi universale pentru a 

eterniza pacea, el zice: doresc pacea 

universală care să-mpace toate 

interesele. Cam astfel, înainte de a se fi 

votat legea inamovibilităţii, s-au 

întîmplat remanieri în personalul 

magistraturii, cari seamănă cu mijlocul 

propus de Victor Hugo pentru 

întemeierea păcii universale. Dar să 

sperăm că, pe viitor cel puţin şi sub 

domnia unei noi legi, va înceta obiceiul 

de-a numi sau demite magistraţi numai 

pe motivul strîmt că ar fi avut alte 

convincțiuni politice, căci toate 

consideraţiunile de partid şi personale 

ar trebui cu desăvîrşire înlăturate cînd 

e vorba de numiri în magistratură, 

unde numai interesul unei dreptăţi 

impersonale caută să decidă [21]. 

Toate cele relatate în acest articol par a 

fi de actualitate, în special problemele 

justiției. Articolul a avut un efect 

major, provocând demisia ministrului 

justiției și apoi căderea guvernului 

Rosetti. Acesta și mai mult decât 

acesta, ne determină să afirmăm că se 

știe cine i-a dorit moartea și cine a dus 

la îndeplinire porunca! Dar despre 

after 80 years. Lack of legality is the 

main cause for which foreign capital 

does not venture into our country. For 

the bourgeoisie needs stable relations 

in order to be able to undertake, and 

this stability can only be ensured by 

the observance of the laws; which 

form the skeleton of any modern 

state” [20]. 

Alike things were also in Mihai 

Eminescu's time. Here is what he 

wrote, the saint of Romanian poetry, 

in his last article „The question can be 

asked": „Of the proposed projects, it 

is understood that those regarding the 

agrarian issue are prioritized and 

that they deserve preference and 

priority in the series of parliamentary 

discussions. But a matter of 

importance, of not equal at least 

coordinated to the above, is the 

reform of the judicial organization by 

admitting, at least in part, the 

immovability. But in this regard, what 

happened was what Victor Hugo 

proposed for bringing universal peace 

to the world. Friend of peace and 

friend of those who propagate the 

formation of a universal law to 

perpetuate peace, he says: I wish for 

universal peace that will mash all 

interests. Thus, before the law of 

immovability was passed, changes 

were made in the staff of the 

judiciary, which resembles the means 

proposed by Victor Hugo for the 

establishment of universal peace. But 

let us hope that, in the future at least 

and under the rule of a new law, it 

will cease the custom to appoint or 

dismiss magistrates only on the strict 

grounds that they have had other 

political convictions, as all party and 

personal considerations should be 

completely removed. when it comes to 

appointments in the judiciary, where 

only the interest of an impersonal 
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toate, într-un viitor proces al lui 

Eminescu, precum cel al lui Isus sau 

Socrate, despre care ne documentăm și 

vom publica, atunci când toată 

probațiunea va fi gata! 

Trăim în ultimii ani o ruptură 

aproape fizică a societății românești. 

Întâmplarea face ca juridicul, în 

înțelesul său larg, de la instituții la acte 

normative, să fie la baza acestei 

scindări. Găsim mereu lucruri care să 

alimenteze această stare, fie că vorbim 

de câmpuri tactice, mai mult sau mai 

puțin credibile, fie că vorbim de 

proteste, ieșiri publice politice sau 

simple puncte de vedere, exprimate 

însă public pe așa-zisele rețele de 

socializare. Consecințele sunt evidente. 

Nimeni nu mai are încredere în 

discursul public. Credibilitatea este 

greu sau imposibil de obținut. Nu cred 

că se poate obține cu tensiuni create și 

alimentate permanent. Normalitatea ar 

trebui să producă credibilitate. Sau, mai 

bine zis, normalitatea este premisa 

credibilității. 

Și mai e ceva, chiar mai grav decât 

ne putem imagina, fenomenul „brain 

drain” („exodul de creiere”) ce 

reprezintă una dintre cele mai 

devastatoare realități cu care se 

confruntă România de trei decenii!  Cât 

de pustiitor este acest fenomen pentru 

noi! Sunt creiere tinere și fecunde luate 

de valul cu putere de țsunami al 

exodului românesc. Sunt creiere 

alungate de noi cu bună știință. Sunt 

semne incontestabile ale geniului 

acestui popor împrăștiate în lumea 

largă cu o inconștiență criminală. Sunt 

semințe fertile ale viitorimii 

României pe care guvernantii noștri 

semidocți, trădători din fire ori 

cumpărați pe un pumn de arginți, le-au 

risipit în cele patru zări cu nesimțirea 

specifică politicianului român. Trebuie 

să le vină ăstora odată mintea la cap. 

justice seeks to decide [21]. 

Everything reported in this article 

seems to be topical, especially justice 

issues. The article had a major effect, 

leading to the resignation of the 

Minister of Justice and then the fall of 

the Rosetti government. This, even 

more than this, determines us to say 

that one knows who wished his death 

and who carried out the 

commandment! But about all, in a 

future trial of Eminescu, like that of 

Jesus or Socrates, about which we 

will document and publish, when all 

the probation is ready! 

We are experiencing in the last 

years an almost physical breakdown 

of the Romanian society. The 

coincidence makes the legal, in its 

broad sense, from institutions to 

normative acts, be the basis of this 

split. We always find things that feed 

this state, whether we are talking 

about tactical fields, more or less 

credible, or talking about protests, 

political public outings or simple 

points of view, but publicly expressed 

on the so-called social networks. The 

consequences are obvious. No one 

trusts public discourse anymore. 

Credibility is difficult or impossible 

to obtain. I do not think that it can be 

obtained with voltages created and 

permanently supplied. Normality 

should produce credibility. Or rather, 

normality is the premise of credibility.  

And there is something, even more 

serious than we can imagine, the 

phenomenon „brain drain" ("brain 

drain") which represents one of the 

most devastating realities Romania 

faces for three decades! How 

devastating this phenomenon is for 

us! They are young and fertile brains 

taken by the tsunami wave of the 

Romanian exodus. They are brains 

that we have knowingly disposed of. 
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Naţia asta trebuie să înţeleagă că 

politicienii pe care-i votează trebuie să 

fie oameni de calitate care să înţeleagă 

interesele naţionale şi să apere ţara 

aceasta, pentru că suntem într-un 

moment de răscruce. Se vrea acum 

Moldova Mare a lui Ştefan, se vorbeşte 

că Transilvania este altceva decât 

România. Suntem un stat unitar, poate 

cel mai omogen din Europa. Există o 

unitate lingvistică de excepţie; limba 

română nu are dialecte ca în Franţa sau 

Italia, ci graiuri. Toţi românii din lumea 

asta se înţeleg, vorbesc aceeaşi limbă, 

în pofida faptului că ne-au separat şi 

ne-au distrus de-atâţia ani. Şi nu mai 

ştiu de ce acest popor înţelegător şi 

răbdător este certat ba că n-a ieşit la 

vot, ba că n-a făcut nu-ştiu-ce. Sunt 

scârbit de ticăloşii ăştia care-şi bat joc 

de el. Este ca o turmă de oi mânată de 

nişte ciobani tâmpiţi într-o prăpastie. 

Aici, în această țară, nu se mai poate 

visa. Aici, în România noastră, a murit 

speranța. Iar de aici, din România de 

azi, viitorul nu se mai vede. Și nu se 

mai vede pentru că a fost furat! Poate 

vă veți întreba: „Pentru toate astea, 

unde sunt vinovații?”  

Vă invit ca, împreună, să avem 

curajul de a ne privi. Sunt persoane 

care se rușinează cu trecutul familiilor 

din care fac parte și din acest motiv 

caută să le uite și să nu se mai 

intereseze niciodată de ele. Se întâmplă 

ca atunci când faci referire la cineva 

din trecutul familiei lor, să îți spună că 

faci o confuzie sau să se considere 

nedreptățite că vin la existența din 

acestea. Numai dacă ne oprim la acest 

aspect ne este de ajuns să nu dăm 

uitarii neamul din care facem parte. Iar 

dacă vom avea în vedere că Hristos a 

ales să se unească cu firea umană, care 

din cauza păcatului ajunsese o 

desfrânată, dupa cum spune Sfântul 

Ioan Gură de Aur, va trebui să căutam 

There are undeniable signs of the 

genius of this people scattered 

throughout the world with a criminal 

unconsciousness. These are fertile 

seeds of the future of Romania, which 

our half-dozen rulers, betrayers of 

yarn or bought on a handful of silver, 

scattered in the four countries with the 

specific insincerity of the Romanian 

politician. They have to come to them 

once their minds are over. This nation 

must understand that the politicians 

they vote for must be good people 

who understand national interests and 

defend this country, because we are at 

a crossroads. Stephen the Great is 

wanted now, it is said that 

Transylvania is different than 

Romania. We are a unitary state, 

perhaps the most homogeneous in 

Europe. There is an exceptional 

linguistic unit; Romanian does not 

have dialects like in France or Italy, 

but spelling. All Romanians in this 

world understand each other, speak 

the same language, despite the fact 

that they separated us and destroyed 

us for so many years. And I do not 

know why this wise and patient 

people is disputed because he did not 

go to the vote, or because he did not 

know what. I am disgusted by these 

bastards who are mocking him. It's 

like a flock of sheep eaten by 

shepherds foolish in a cave. Here, in 

this country, one can no longer dream. 

Here, in our Romania, hope died. And 

from here, from today's Romania, the 

future is no longer seen. And it is no 

longer seen because it was stolen! 

Maybe you ask yourself, „For all this, 

where are the culprits?”  

I invite you, together, to have the 

courage to look at us. There are 

people who are ashamed of the past of 

the families they belong to and for 

this reason they seek to forget them 
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să aflam numele celor din trecut și să 

ne rugam pentru ei, indiferent cât de 

căzuți erau. Fundamentul spiritualităţii 

noastre este credinţa creştină, în legea 

de supremă nobleţe a lui Hristos, care 

este numită „lege românească” sau 

„lege strămoşească”. Spiritualitatea 

poporului român este spiritualitatea 

noastră, trăită la propriu, pe care o 

simţim şi noi astăzi şi de care nu ne 

putem despărţi, pentru că ea face parte 

din fiinţa noastră, care trăieşte în 

comuniune cu Biserica lui Hristos şi 

urcă în împărăţia veşnică şi plină de 

frumuseţe, lumină şi bucurie a Sfintei 

Treimi”. 

Ar mai fi ceva de adăugat cu privire 

la prezent, dar mai ales la viitor, trebuie 

evidențiată marea ruptură cu perioada 

fondatoare interbelică și devierea 

decurgând din intervalul 1947-1989, iar 

lumea juriștilor de azi și de mâine ar 

trebui să răspundă afirmativ pentru a da 

o șansă reală devenirii dreptului 

autohton, și anume: „mai poate 

cuprinde dezvoltarea juridică de azi și 

de mâine a României o autentică 

dimensiune cultural-științifică?” 

Evident, cultura și știința dreptului 

român sunt profund legate de profesiile 

juridice și de învățământul universitar 

de profil. Din acest motiv, pe mine ca 

avocat, mă frapează nesiguranța juridică 

din sistemul juridic din România. Nu se 

ține cont de jurisprudență, fiecare complet e 

cu propria interpretare. Chiar dacă invoci 

cazurile altor instanțe de același grad, 

sentințele nu sunt luate în considerare, 

fiindcă judecătorii se consideră mai 

importanți decât alții sau, pur și simplu, vor 

să-și impună propriul punct de vedere. Mi 

se pare că instanțele noastre complică 

foarte mult dosarele, caută probleme, nu 

soluții! Nu există o securitate juridică, o 

comunicare fără obstacole cu instanțele. Te 

pomenești, de exemplu, de la grefieri, cu 

răspunsuri foarte scurte, nu înțelegi ce vor, 

and never to be interested in them 

again. It happens that when you refer 

to someone in their family's past, they 

tell you that you are confused or that 

it is considered unfair to come to 

them. Only if we stop at this aspect is 

it enough for us not to forget the 

nation of which we belong. And if we 

consider that Christ chose to unite 

with the human nature, which, 

because of sin, had become a desolate 

one, as Saint John the Golden Mouth 

says, we should seek to find out the 

names of those in the past and pray 

for them , no matter how fallen. The 

foundation of our spirituality is the 

Christian faith, in the law of the 

supreme nobility of Christ, which is 

called „Romanian law" or „ancestry 

law". The spirituality of the Romanian 

people is our spirituality, lived on our 

own, which we feel today and which 

we cannot separate, because it is part 

of our being, which lives in 

communion with the Church of Christ 

and ascends into the eternal and full 

kingdom. of beauty, light and joy of 

the Holy Trinity”. 

There would be something to add 

about the present, but especially in the 

future, the great break with the 

founding interwar period and the 

deviation from 1947-1989 must be 

highlighted, and the world of lawyers 

today and tomorrow should respond 

in the affirmative to give a real chance 

of becoming a local law, namely: „can 

the legal and cultural development of 

Romania have a real cultural-

scientific dimension?" Obviously, the 

culture and science of Romanian law 

are deeply linked to the legal 

professions and to the university 

education in profile. . For this reason, 

as a lawyer, I am struck by the legal 

uncertainty in the Romanian legal 

system. The case law is not taken into 
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dacă pui mâna pe telefon să adresezi o 

întrebare lămuritoare, te pun să faci o 

corespondență pentru un lucru simplu, 

banal, sau te invită la tribunal, deși le spui 

că nu ești în localiatate. Iar în tot acest timp, 

dosarul, de fapt, stă pe loc, iar clientul 

rămâne în aer. Nu trebuie să te lovești de 

astfel de bariere rigide. Oamenii din sistem 

trebuie să te ajute, nu să te încurce, să te 

obstrucționeze. Și mai e chestiunea cu 

aglomerarea incredibilă a instanțelor, există 

complete care au pe ordinea de zi și câte o 

sută de dosare! Asta se întâmplă și pentru 

că dau termene pentru fiecare chichiță, în 

loc să adune toate documentele la dosar și 

apoi să cheme părțile la judecată. Pentru un 

dosar la care procedura durează, să 

spunem, un an și jumătate, ai în alte state 

europene maximum două-trei termene, iar 

în România te cheamă lunar, să se asigure 

că nu te plictisești.  

Să tragem semnalul de alarmă asupra 

crizei de încredere prin care trece 

Justiția română în prezent și să spunem 

direct că starea de spirit a populației 

asupra încrederii de care se bucură 

Justiția în România ultimului timp este 

devastatoare. Experiența istorică de 

pînă acum i-a convins pe români că 

această protecție de care se bucură la 

cel mai înalt nivel niște funcționari 

publici e nefirească. De-a lungul 

postdecembrismului au fost miniștri, 

premieri, înalți demnitari care au fost 

forțați să demisioneze pentru lucruri 

infinit mai puțin grave. Majoritatea 

plângerilor care sunt formulate din 

partea cetățenilor se referă la anchete 

ale procurorilor și la sentințe 

considerate nedrepte. Oamenii simpli 

se confruntă cu abuzuri ale procurorilor 

și cu sentințe nedrepte date de 

judecători. Dezvăluirile în legătură cu 

procurorii DNA, cu judecătorii din 

câmpul tactic sunt percepute de 

oamenii simpli drept confirmări ale 

viziunii lor asupra Justiției, ca un spațiu 

account, each is completely its own 

interpretation. Even if you invoke the 

cases of other courts of the same 

degree, the judgments are not taken 

into consideration, because the judges 

consider themselves more important 

than others or simply want to impose 

their own point of view. It seems to 

me that our courts complicate the files 

very much, looking for problems, not 

solutions! There is no legal certainty, 

unobstructed communication with the 

courts. You mention, for example, the 

clerks, with very short answers, you 

do not understand what they want, if 

you put your hand on the phone to ask 

a clear question, they ask you to do a 

simple, banal thing, or they invite you 

to court, although you tell them you 

are not in the locality. And all this 

time, the file, in fact, is sitting still, 

and the client stays in the air. You do 

not have to hit such rigid barriers. The 

people in the system should help you, 

not get you confused, obstruct you. 

And there is the matter with the 

incredible agglomeration of courts, 

there are complete ones that have on 

the agenda and a hundred files! This 

is because they give deadlines for 

each little girl, instead of gathering all 

the documents in the file and then 

calling the parties to court. For a file 

where the procedure lasts, say, a year 

and a half, you have in other 

European states maximum two or 

three terms, and in Romania calls you 

monthly, to ensure that you do not get 

bored.  

Let us draw the alarm signal on the 

crisis of confidence that the Romanian 

Justice is going through today and say 

directly that the state of mind of the 

population on the confidence that the 

Justice enjoys in Romania lately is 

devastating. The historical experience 

so far has convinced the Romanians 
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al abuzurilor, al nedreptăților [22]. 

„Trăim un moment în care România 

întreagă parcurge un curs intensiv de 

drept, curs predat nu de teoreticieni ai 

dreptului, ci de persoane care au interes 

în soluţionarea propriilor cauze şi de 

persoane care nu au absolvit niciodată 

cursurile unei facultăţi de drept. Și mai 

cu seamă, trăim într-un prezent în care 

se încearcă inocularea ideii că Justiţia 

nu trebuie realizată potrivit principiilor 

de drept general consacrate, ci potrivit 

indicaţiilor care se desprind din acest 

curs intensiv de drept, la care participă 

toată ţara”. Aceasta, deoarece o 

realitate nu se corectează prin simpla ei 

denunțare ca negativă. Trebuie să 

vedem și cauzele acestei realități. 

Principala cauză a pasiunii naționale cu 

care e urmărit acest curs: „Cred că 

ultima perioadă pe care am parcurs-o 

au dovedit din plin cât de mult rău pot 

să facă justiției comportamente 

neadecvate sau chiar nelegale, 

comportamente cu nobila misiune de a 

înfăptui justiția”. Trebuie sesizat și 

subliniat cel mai periculos fenomen cu 

care se confruntă Justiția română în 

ultimul timp: criza de încredere: 

„Pentru că nu putem să ne prefacem că 

nu vedem atunci când sămânța 

neîncrederii a fost sădită și din păcate 

începe să dea roade”. Această criză de 

neîncredere nu își are cauza exclusivă 

în manipulările și minciunile din spațiul 

public. Dacă suntem lucizi asupra 

cauzei reale, ținînd de sistemul de 

Justiție din România și observăm 

obiectiv şi imparţial cauzele sunt 

interiorul sistemului de justiție, aceste 

cauze sunt de natură a genera 

suspiciune şi neîncredere şi trebuiesc 

înlăturate.  

Marii, adevărații judecători, cei 

stăpâniți, ca și adevărații profesioniști 

din alte domenii de orgoliul profesiei, 

știu că nimic nu poate fi grav pentru 

that this protection enjoyed at the 

highest level by some civil servants is 

unnatural. Throughout post-

decembrism there were ministers, 

prime ministers, senior dignitaries 

who were forced to resign for 

infinitely less serious matters. Most of 

the complaints that are made by the 

citizens refer to prosecutors' 

investigations and judgments 

considered unfair. Simple people face 

abuse by prosecutors and unfair 

judgments given by judges. 

Disclosures in connection with DNA 

prosecutors, with judges in the tactical 

field are perceived by simple people 

as confirmations of their vision of 

Justice, as a space of abuses, 

injustices [22]. „We are living in a 

time when Romania as a whole is 

taking an intensive law course, a 

course taught not by law theorists, but 

by people who have an interest in 

solving their own causes and people 

who have never graduated from a law 

school. And most of all, we live in a 

present in which we try to inoculate 

the idea that Justice should not be 

carried out in accordance with the 

principles of established general law, 

but according to the indications that 

emerge from this intensive course of 

law, which the whole country 

participates in”. Because a reality is 

not corrected by its mere denunciation 

as negative. We must also see the 

causes of this reality. The main cause 

of the national passion with which 

this course is pursued: "I think that 

the last period we went through have 

fully proved how badly they can do to 

justice inappropriate or even illegal 

behaviors, behaviors with the noble 

mission of doing justice". The most 

dangerous phenomenon facing the 

Romanian Justice lately: the crisis of 

confidence: "Because we cannot 
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profesia pe care ei o iubesc și o slujesc 

zi de zi decît suspiciunea și 

neîncrederea cetățenilor față de Justiție, 

față de corectitudinea anchetelor făcute 

de procurori, în dreptatea din sentințe, 

în echidistanța judecătorului. 

Magistrații adevărați au început să se 

neliniștească. Este necesar de subliniat 

că adevărații magistrați sunt conștienți 

că temeiurile crizei trebuie căutate în 

primul rînd în comportamentele 

neadecvate, chiar nelegale, ale unor 

lucrători din Justiție. Și cîtă vreme 

forțele sănătoase din Justiție nu vor 

lupta pentru curățirea sistemului de 

uscături, cursul intensiv de drept de pe 

televiziuni va continua să aibă succes, 

iar criza de neîncredere în magistrați se 

va adînci. Toate acestea vor avea un 

impact asupra statului social. Noi 

suntem un stat social alături de altele, 

din întrega lume. Firește, există 

legătura indisolubilă dintre statul social 

și statul de drept.  

Acum, spre final, aș ieși puțin din 

acest cadru strict, al profesiei mele. Am 

avut șansa - eu așa consider, că a fost o 

șansă - de a trăi în două orânduiri 

sociale. Și de a exercita, în prima 

orânduire a vieții mele, răspunderi în 

viața publică, am fost ofițer al Armatei 

Române. În temeiul acestei experiențe 

pe care am acumulat-o și eu cred - fără 

a fi exagerat, pasibilă de a putea să 

tragi anumite concluzii –, că pentru o 

eficientă viață socială ar fi necesare 

câteva condiții. În primul rând o 

legislație coerentă și clară. În 

momentul de față există în România 

aproape 7.000 de legi. Dacă 

dumneavoastră considerați că oricare 

dintre noi le putem stăpâni, eu am mari 

îndoieli. Deci legislație clară! A doua 

condiție: instituții statale puternice. 

Există o cădere treptată în fața ochilor 

noștri a autorității statale. Pompă, 

eleganță, rostiri concise sau extinse, dar 

pretend that we do not see when the 

seed of mistrust has been planted and 

unfortunately begins to bear fruit". 

This crisis of mistrust does not have 

its exclusive cause in the 

manipulations and lies in the public 

space. If we are lucid about the real 

cause, pertaining to the justice system 

in Romania and we observe 

objectively and impartially the causes 

are the interior of the justice system, 

these causes are likely to generate 

suspicion and mistrust and must be 

removed. 

The great, the true judges, the 

masters, as the true professionals from 

other fields of the pride of the 

profession, know that nothing can be 

more serious for the profession they 

love and serve daily than the 

suspicion and distrust of citizens with 

the Justice, towards the correctness of 

the investigations made by the 

prosecutors, in the justice of the 

sentences, in the equidistance of the 

judge. True magistrates began to 

worry. It is necessary to emphasize 

that the true magistrates are aware 

that the grounds of the crisis must be 

sought first and foremost in the 

inappropriate, even illegal, behavior 

of some Justice workers. And as long 

as the sound justice forces will not 

fight for the cleansing of the dry 

system, the intensive course of law on 

television will continue to be 

successful, and the crisis of distrust of 

magistrates will deepen. All of these 

will have an impact on the social 

status. We are a social state with 

others, from all over the world. Of 

course, there is the indissoluble 

connection between the social state 

and the rule of law.  

Now, finally, I would get out of 

this strict framework of my 

profession. I had the chance - I think, 
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pe fondul unei receptivități scăzute a 

populației. Pentru că autoritatea statală 

s-a diminuat. În al treilea rând, o 

justiție independentă în mod real. Păi 

CSM nu poate să aibă unanimitate 

numai atunci când repudiază regimul 

juridic al pensiilor. Ar fi trebuit să aibă 

unanimitate și când trebuia să 

condamne protocoalele încheiate cu 

serviciile de informații. Și în general, 

îngăduiți-mi să vă spun, cu titlu strict 

personal, resimt o mare jenă în legătură 

cu modul în care anumiți reprezentanți 

ai noștri la scară națională, deci ai 

juriștilor, se prezintă în viața publică. 

Mai apoi, cred că este nevoie de un 

corp de oameni care să deservească 

toate aceste instituții publice de un 

anumit nivel. Suntem între noi și am să 

spun tranșant: justiție nu se poate face 

fără să ai un anumit nivel de cultură. 

Fără așa ceva, nu poate fi eficientă. 
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that was a chance - to live in two 

social systems. And to exercise, in the 

first order of my life, responsibilities 

in public life, I was an officer of the 

Romanian Army. Based on this 

experience that I have accumulated 

and I believe - without being 

exaggerated, liable to be able to draw 

certain conclusions -, that for an 

effective social life some conditions 

would be necessary. First of all, a 

coherent and clear legislation. At 

present, there are almost 7,000 laws in 

Romania. If you think any of us can 

control them, I have great doubts. So 

clear legislation! The second 

condition: strong state institutions. 

There is a gradual fall before our eyes 

of the state authority. Pump, elegance, 

concise or extended sayings, but 

against the background of low 

receptivity of the population. Because 

the state authority has diminished. 

Third, an independent justice really. 

Well, the SCM cannot have unanimity 

only when it repudiates the legal 

regime of pensions. He should have 

had unanimity when he should have 

condemned the protocols concluded 

with the intelligence services. And in 

general, allow me to tell you, on a 

strictly personal basis, I feel a great 

embarrassment about how certain 

representatives of ours on a national 

scale, so of the lawyers, appear in 

public life. Then, I think there is a 

need for a body of people to serve all 

these public institutions on a certain 

level. We are among ourselves and I 

will say sharp: justice cannot be done 

without having a certain level of 

culture. Without this, it cannot be 

effective. 
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Rezumat: În realizarea acestui studiu 

am pornit de la trăirea continuă a unor 

interogații esențiale „de ce noi, românii, 

suntem considerați printre cei mai corupți 

din lume?”, „suntem oare tributari unor 

paradigme mentale specifice trecutului 

istoric pe care l-a parcurs poporul român? 

Răspunsul la asemenea întrebări nu poate 

fi decât extrem de complex, astfel încât 

onestitatea mă obligă să nu pretind că aș 

putea cuprinde această temă de cercetare 

în câteva răspunsuri, care să mai și 

sugereze că reprezintă adevărul suprem. 

Fără a-mi propune un studiu exhaustiv, 

prin acest demers am în vedere să pun în 

evidență câteva conexiuni între 

mentalitățile din România și evoluția 

istorică a criminalității în domeniul 

corupției, criminalitate care afectează 

profund generația actuală, dar mai ales 

generațiile viitoare. În cadrul acestui 

studiu am în vedere focalizarea pe registrul 

subiectivtății sociale, determinate de 

mentalitățile cu amprentă importantă în 

societatea românească. 
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“You sow a thought, you reap a deed;  

You sow a deed, you reap a habit;  

You sow a habit, you pick a character;  

You sow a character, you reap a destiny” 

Nicolae Iorga 

 

 
Abstract: In carrying out this study we 

started from the continuous experience of 

some essential interrogations „Why are 

we, Romanians, considered among the 

most corrupt in the world?”, „are we 

tributes to mental paradigms specific to the 

historical past that the Romanian people 

have gone through?”. The answer to such 

questions can only be extremely complex, 

so honesty compels me not to pretend that I 

could include this research theme in a few 

answers, which also suggest that it is the 

ultimate truth. Without proposing an 

exhaustive study, through this approach I 

intend to highlight some connections 

between the mentalities of Romania and 

the historical evolution of crime in the field 

of corruption, a crime that profoundly 

affects the current generation, but 

especially future generations. In this study 

I consider focusing on the register of social 

subjectivity, determined by the mentalities 

with important imprint in Romanian 

society. 
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Încadrarea subdomeniului: Drept 

penal 

 

 

Introducere 

 

O analiză a corupției în România, 

din perspectiva evoluției mentalităților 

poporului român, din punctul meu de 

vedere, reprezintă o analiză a imaginii 

globale a trecutului românesc, a 

modului în care oamenii contemporani 

se văd pe ei înșiși, și cum percep și își 

imaginează aceștia lumea care îi 

înconjoară, în funcție de sistemele de 

valori pe baza cărora își modelează 

reacțiile, atitudinile și comportamentele 

în fața mediului natural, politic și social 

în care trăiesc. 

Pentru a realiza o analiză pertinentă 

în ceea ce privește mentalitățile și rolul 

acestora în producerea actelor de 

corupție, consider că trebuie avut în 

vedere nu omul abstract, ci omul, 

românul, cu toate trăirile și emoțiile pe 

care le are de-a lungul vieții, cu 

pasiunile și crizele care îl însoțesc. Și, 

în acest sens, așa cum se poate vedea în 

citatul extras din lucrările lui Nicolae 

Iorga, de mai sus, cred că important 

este ca analiza să aibă în vedere și 

gândurile românilor pentru a anticipa 

ce destin le este predestinat, în funcție 

de faptele, obiceiurile și caracterul lor. 

De asemenea, este important de 

studiat și analizat dacă mentalitățile și 

sistemul actual de valori se constituie 

în obstacole, chiar și confuze, în 

prevenirea și combaterea corupției din 

România ca urmare a unor atitudini și 

comportamente iraționale, iar în acest 

context de identificat și de combătut 

acei factori de rezistență în calea 

progresului. 

 

 

 

corruption. 

Framing subdomain: Criminal Law 

 

 

 

Introduction 

 

An analysis of corruption in 

Romania, from the perspective of the 

evolution of the mentalities of the 

Romanian people, from my point of 

view, represents an analysis of the 

global image of the Romanian past, of 

how contemporary people see 

themselves, and how they perceive and 

imagine the world around them, 

according to the value systems on 

which they shape their reactions, 

attitudes and behaviors in the face of 

the political and social natural 

environment in which they live. 

In order to carry out a relevant 

analysis regarding their mentalities and 

their role in the production of acts of 

corruption, I believe that it is necessary 

to consider not the abstract man, but 

the man, the Romanian, with all the 

feelings and emotions he has 

throughout his life, with the passions 

and crises that accompany him. And in 

this respect, as it can be seen in the 

quote extracted from the works of 

Nicolae Iorga, above, I think it is 

important that the analysis also takes 

into account the thoughts of 

Romanians in order to anticipate what 

fate is predestined for them, depending 

on their deeds, customs and character. 

It is also important to study and 

analyze whether the current mentalities 

and the current system of values 

constitute obstacles, even if confused, 

in preventing and combating 

corruption in Romania as a result of 

irrational attitudes and behaviors, and 

in this context to identify and combat 

those factors of resistance in the path 

of progress. 
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1. Despre mentalitate și 

semnificația sa 

 

Etimologic, cuvântul „mentalitate” 

provine de la adjectivul „mental”, cu 

sensul de spirit, intelect, care își are 

sursa originară în latinescul „mens” 

(minte). 

Pentru prima dată cuvântul „mental” 

a fost introdus în vocabularul limbii 

franceze pe la mijlocul secolului al 

XIV-lea, iar derivatul acestuia 

„mentalité” (mentalitate) pe la mijlocul 

secolului al XIX-lea, fiind împrumutat 

de la englezescul „mentality”, a cărui 

semnificație filosofică, inițială, consta 

în „modul de a gândi și de a simți al 

unui popor, al unui anume grup de 

persoane...” [1]. Astfel, în mod evident, 

se poate spune că „mentalitatea 

desemnează modul particular de a 

gândi și de a simți al unui popor ori a 

unui anumit grup de persoane”. Avem 

în vedere mentalitatea colectivă, care 

este comună unui întreg popor și 

inseparabilă în timp și spațiu, în ceea ce 

privește concepțiile, expresiile, miturile 

și valorile recunoscute sau subînțelese 

de întreaga societate românească. 

Deși, o tratare sistematică și 

explicită a termenului de mentalitate, 

din perspectiva științifică a diferite 

discipline, a constituit un exercițiu 

destul de rar, totuși din secolul al XIX-

lea, acest termen ocupă un loc 

important în limbajul cotidian, în 

opinia specialiștilor, acesta având ca 

semnificație generală „maniera 

predominantă de a gândi la un moment 

dat într-o societate”. 

În timp, termenul de mentalitate a 

căpătat definiri diverse de la un autor la 

altul. Astfel, Jacques Le Goff consideră 

mentalitățile ca fiind „un ansamblu de 

idei gata făcute, pe care indivizii le 

exprimă spontan, într-un anumit mediu 

uman şi într-o anumită perioadă”. 

 

1. About mentality and its 

significance 

 

Etymologically, the word 

“mentality” comes from the adjective 

“mental”, meaning spirit, intellect, 

which has its original source in the 

Latin "mens" (mind). 

For the first time the word "mental" 

was introduced into the vocabulary of 

the French language in the mid-14th 

century, and its derivative “mentalité” 

in the mid-19th century, being 

borrowed from the English 

“mentality”, whose initial 

philosophical significance consisted in 

“the way of thinking and feeling of a 

nation, of a certain group of people...” 

[1]. Thus, it can obviously be said that 

“mentality designates the particular 

way of thinking and feeling of a nation 

or a particular group of people”. We 

have in mind the collective mentality, 

which is common to an entire nation 

and inseparable in time and space, in 

terms of conceptions, expressions, 

myths and values recognized or 

understood by the entire Romanian 

society. 

Although a systematic and explicit 

treatment of the term mentality, from 

the scientific perspective of different 

disciplines, has been a rather rare 

exercise, however since the 19th 

century, this term occupies an 

important place in everyday language, 

in the opinion of specialists, having as 

general meaning “the prevailing way 

of thinking at some point in a society”. 

Over time, the term mentality has 

acquired various definitions from one 

author to another. Thus, Jacques Le 

Goff considers mentalities to be “a set 

of ready-made ideas, which individuals 

express spontaneously, in a certain 

human environment and during a 

certain period”. According to Michel 
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După Michel Vovelle, mentalităţile 

includ „toate formele de expresie 

culturală, de la cele specifice culturii 

savante, până la nivelul inconştient al 

sensibilităţii colective, oglindit de 

atitudinile, comportamentele şi 

reprezentările cele mai cotidiene, 

caracteristice culturii populare”. 

Pentru Hagen Schulze, mentalităţile 

sunt reprezentate de „imaginea pe care 

şi-o construieşte societatea despre ea 

însăşi, surprinzând normele şi axiomele 

sociale, precum și universurile de 

semnificaţii colective şi paradigmele de 

legitimare”. Împreună, acestea reali-

zează „realitatea colectivă subiectivă”, 

care reprezintă fundamentul, cauza 

originară, atât pentru comportamentele 

sociale, cât şi pentru cele individuale. 

În opinia cercetătorilor, mentalitatea 

este o structură care „se situează la 

punctul de întâlnire dintre individual și 

colectiv, dintre inconștient și inten-

țional, dintre structural și conjunctural, 

dintre marginal și general” [2]. În acest 

sens, este evident că mentalitatea, în 

primul rând, se manifestă la nivel social 

sub formă de opinii, credințe și 

prejudecăți. Dar, pentru aceasta, 

mentalitatea se naște în persoana 

individului, deoarece orice opinie, 

credință și prejudecată ține de structura 

și activitatea psihică a acelei persoane, 

iar apoi, odată formate, acestea 

condiționează percepția realităților și 

determină comportamentul social al 

persoanelor. Mai mult, luând în 

considerare noțiunea de „epavă 

mentală”, J. Le Goff afirmă că „tot ce e 

adânc înrădăcinat, născut din impro-

vizare și reflex, gesturi mașinale, 

cuvinte negândite (...), vin de departe și 

mărturisesc despre lunga și adânca lor 

infiltrare în sistemele de gândire ale 

societății” [2], astfel încât „inerția 

devine o forță istorică vitală” [3]. Ca 

urmare, tot Le Goff apreciază că la 

începutul secolului al XX-lea, termenul 

Vovelle, mentalities include “all forms 

of cultural expression, from those 

specific to scholarly culture, to the 

unconscious level of collective 

sensitivity, mirrored by the most 

everyday attitudes, behaviors and 

representations characteristic of 

popular culture”. For Hagen Schulze, 

mentalities are represented by “the 

image that society builds about itself, 

surprising social norms and axioms, as 

well as universes of collective 

meanings and paradigms of 

legitimacy”. Together, they make up 

the “subjective collective reality”, 

which is the foundation, the original 

cause, for both social and individual 

behaviors. 

According to the researchers, 

mentality is a structure that “stands at 

the meeting point between the 

individual and the collective, between 

the unconscious and the intentional, 

between structural and conjuncture, 

between marginal and general” [2]. In 

this respect, it is obvious that the 

mentality, first of all, manifests itself at 

the social level in the form of opinions, 

beliefs and prejudices. But for this, 

mentality is born in the individual, 

because any opinion, faith and 

prejudice is related to the structure and 

mental activity of that person, and 

then, once formed, they condition the 

perception of realities and determine 

the social behavior of the persons. 

Moreover, taking into account the 

notion of “mental wreck”, J. Le Goff 

states that “all that is deeply rooted, 

born of improvisation and reflex, 

machine gestures, unthinking words 

(...), come from far away and testify of 

their long and deep infiltration into 

society's systems of thought” [2], so 

that “inertia becomes a vital historical 

force” [3]. As a result, Le Goff also 

appreciates that at the beginning of the 

20th century, the term mentality 
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de mentalitate a dobândit un sens 

peiorativ de „retardat, înapoiat” având 

semnificația a ceva „deficient”. Tratând 

mentalitatea din punct de vedere 

etnologic, Lévy-Bruhl apreciază că 

aceasta reprezintă un psihism al 

primitivilor, înțeles ca fenomen 

colectiv ce exclude psihismul indivi-

dual, caracterizat prin automatisme și 

reflexe involuntare [4]. 

Pentru a analiza pertinent rolul 

mentalităților în adoptarea de atitudini 

și comportamente, este necesar să 

punem în evidență și principalele tipuri 

de mentalități, așa cum au fost ele 

relevate de diferiți cercetători. 

- După direcția de orientare a 

mentalității, Ursula Sandner [5], 

apreciază că există mentalitate 

orientată spre supraviețuire și 

mentalitate orientată spre succes. 

Mentalitatea orientată spre 

supraviețuire, constă în aceea că, 

persoanele, neavând încredere în 

propriile puteri, caută să-și găsească 

siguranța în exteriorul lor, în 

identificarea oportunităților și 

posibilităților de realizare a acestora în 

relațiile pe care le au cu alte persoane. 

Asemenea persoane se agață de „orice 

relație, cu orice preț”, acceptând orice 

fel de compromisuri, fără a analiza în 

detaliu riscurile la care se expun. Ca 

urmare, ele consideră că orice persoană 

de succes, care a reușit la diferite 

examene și concursuri, de acces în 

diferite instituții publice sau de 

promovare în funcție, a avut sigur o 

relație și a „costat-o” ceva. 

Mentalitatea acestor persoane se 

bazează pe credințe de genul: „fără o 

relație sigur nu se poate”, „fără Pile-

Cadouri-Relații (PCR) nu poți realiza 

nimic”, etc.; Mentalitatea orientată 

spre succes, constă în aceea că 

persoanele cu un asemenea tip de 

mentalitate sunt puternice și pline de 

încredere în propria persoană, acestea 

acquired a derogatory meaning of 

“retarded, backward” meaning 

something “deficient”. Treating the 

mentality from an ethnological point of 

view, Lévy-Bruhl considers that it 

represents a psyche of the primitives, 

understood as a collective phenomenon 

that excludes individual psychosis, 

characterized by automatisms and 

involuntary reflexes [4]. 

In order to properly analyze the role 

of mindsets in adopting attitudes and 

behaviors, it is necessary to also 

highlight the main types of mentalities, 

as revealed by different researchers. 

- After the direction of the mental 

orientation, Ursula Sandner [5], 

appreciates that there is a mentality 

oriented towards survival and a 

mentality oriented towards success. 

The survival-oriented mentality 

consists in the fact that people, not 

trusting their own powers, seek to find 

safety outside themselves, in 

identifying the opportunities and 

possibilities of accomplishing them in 

their relationships with other people. 

Such persons cling to “any 

relationship, at any cost”, accepting 

any kind of compromises, without 

considering in detail the risks to which 

they are exposed. As a result, they 

consider that any successful person, 

who has succeeded in various exams 

and competitions, accessed various 

public institutions or was promoted in 

office, has definitely had a relationship 

and it must have “cost” something. The 

mentality of these people is based on 

beliefs such as: “without a relationship 

you certainly can’t”, “without a Pile-

Gifts-Relationships (PCR) you can’t 

achieve anything”, etc.; The success-

oriented mentality consists in the fact 

that people with such kind of mentality 

are strong and self-confident, consider 

that they can cope with the complex 

aspects of life, no matter what. Such 
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apreciind că pot face față aspectelor 

complexe ale vieții, orice s-ar întâmpla. 

Asemenea persoane investesc continuu 

în dezvoltarea lor personală și 

profesională, investiție pe baza căreia 

își fac planuri de acțiune pe care le pun 

în aplicare cu mult curaj, perseverență 

și determinare. Succesul însă nu este 

continuu nici pentru aceste persoane. 

Alternativ, perioade de succes sunt 

urmate de perioade de eșec, și invers. 

Însă, aceste persoane știu că succesul 

depinde numai și numai de ele și de 

abilitățile pe care și le dezvoltă 

constant, de a învăța din orice greșeală 

proprie sau a altor persoane, de a 

deveni mai înțelepte, de a nu accepta să 

devină dependente de nimeni și de 

nimic. Persoanele orientate spre succes 

dezvoltă relații sănătoase și funcționale 

cu alte persoane, nu acceptă 

compromisuri, prețuind cu adevărat 

propria lor libertate. Crezând în 

propriul adevăr, persoanele orientate 

spre succes nu se lasă influențate de 

mentalul colectiv, de ceea ce spun și 

fac alții. Mentalitatea acestor persoane 

se bazează pe credințe de genul: „cine 

are carte, are parte” și fac tot ce se 

cuvine în acest sens. 

- După modul de evoluție a 

mentalității, Dweck [6], consideră că 

există mentalitate fixă și mentalitate 

flexibilă. Mentalitatea fixă, este 

situația în care persoanele, considerând 

că trăsăturile și abilitățile lor de bază 

sunt doar trăsături fixe, stagnează în 

propria dezvoltare și renunță ușor, 

evitând provocările, deoarece văd 

efortul ca fiind inutil, se simt 

amenințați de succesul altor persoane, 

ignorând feedbackul și critica. 

Persoanele de acest tip doresc afirmare, 

dar se bazează prea mult pe aptitudinile 

și abilitățile lor naturale, fără să caute 

creșterea prin instruire și studiu. 

Mentalitate flexibilă sau de creștere, 

este situația în care persoanele au 

people continually invest in their 

personal and professional 

development, an investment on the 

basis of which they make action plans 

which they implement with great 

courage, perseverance and 

determination. Success, however, is 

not continuous for these people either. 

Alternatively, periods of success are 

followed by periods of failure, and vice 

versa. However, these people know 

that success depends only on them and 

the skills they constantly develop, to 

learn from any mistake of themselves 

or other people, to become wiser, not 

to accept to become dependent on 

anyone and nothing. Successful-

oriented people develop healthy and 

functional relationships with other 

people, do not accept compromises, 

truly cherishing their own freedom. 

Believing in their own truth, successful 

people do not let themselves be 

influenced by the collective mind, by 

what others say and do. The mentality 

of these people is based on beliefs like 

“knowledge is power” and they do 

their best in achieving it. 

- According to the evolution of 

mentality, Dweck [6], considers that 

there is a fixed mentality and flexible 

mentality. Fixed mentality is the 

situation where people, considering 

that their basic traits and abilities are 

just fixed traits, stagnate in their own 

development and give up easily, 

avoiding challenges, because they see 

effort as useless, feel threatened by 

other people’s success, ignoring 

feedback and criticism. People of this 

type want affirmation, but rely too 

much on their natural skills and 

abilities without seeking growth 

through training and study. Flexible or 

growing mentality is a situation where 

people are confident that they can 

develop and value the efforts they 

make to improve their performance. 
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încredere că se pot dezvolta și prețuiesc 

eforturile pe care le depun pentru a-și 

îmbunătăți performanțele. Aceste 

persoane se descurcă în situații dificile 

și sunt perseverente, fiind convinse că 

prin efort și exercițiu își pot îmbunătăți 

abilitățile și performanțele. Pe aceste 

considerente, persoanele cu mentalitate 

de creștere îmbrățișează provocările și 

se dezvoltă continuu, considerând util 

orice efort pentru dezvoltare și învățând 

din succesul altor persoane. Acest tip 

de oameni sunt maleabili și dornici să 

însușească lucruri noi, două aspecte 

care sunt esențiale pentru a se realiza în 

viață [7]. Având contribuții imense la 

aprofundarea studiilor și cercetărilor cu 

privire la mentalitatea fixă și cea 

flexibilă, Carol Dweck consideră că 

persoanele fizice nu trebuie să fie 

conștiente de propria lor mentalitate, 

dar mentalitatea lor poate fi însă pusă 

în evidență pe baza atitudinii și 

comportamentului lor, mai ales prin 

reacția pe care o au în urma unui eșec 

[7]. 

- După gradul de productivitate, 

Chris Argyris [8], a constatat că există 

mentalitate defensivă și mentalitate 

productivă. Mentalitatea defensivă, 

este o mentalitate de auto-protecție, în 

care persoanele caută numai informații 

care îi protejează. În cadrul unor 

asemenea mentalități, adevărul poate fi 

stopat atunci când este văzut ca fiind 

amenințător. O asemenea mentalitate 

duce la învățarea bazată pe ipoteze 

false și poate împiedica învățarea în 

totalitate. Mentalitatea productivă, ca 

mentalitate care ar trebui să fie 

dominantă, urmărește o cunoaștere 

valabilă, care poate fi testată pentru a 

crea alegeri și decizii informate, făcând 

astfel raționamentul transparent [9]. 

- După gradul de aderare la idei, 

Daniel David [10], vorbește și de așa-

numita „mentalitate colectivistă” [11], 

ce aparține grupurilor dominante din 

These people do well in difficult 

situations and are persistent, convinced 

that through effort and exercise they 

can improve their skills and 

performance. On these grounds, people 

with a growth mentality embrace 

challenges and continually develop, 

considering useful any development 

effort and learning from other people’s 

success. These types of people are 

malleable and eager to acquire new 

things, two aspects that are essential to 

succeed in life [7]. Having made huge 

contributions to deepening studies and 

research on fixed and flexible 

mentality, Carol Dweck believes that 

individuals should not be aware of 

their own mentality, but their mentality 

can be highlighted on the basis of their 

attitude and behavior, especially by the 

reaction they have following a failure 

[7].  

- By the degree of productivity, 

Chris Argyris [8], found that there is a 

defensive mentality and a productive 

mentality. Defensive mentality is a 

self-protection mentality, in which 

people seek only information that 

protects them. In such mindsets, the 

truth can be stopped when seen as 

threatening. Such a mentality leads to 

learning based on false assumptions 

and can prevent learning entirely. The 

productive mentality, as a mentality 

that should be dominant, pursues a 

valid knowledge that can be tested to 

create informed choices and decisions, 

thus making the reasoning transparent 

[9]. 

- According to the degree of 

adherence to ideas, Daniel David [10], 

also speaks of the so-called 

“collectivist mentality” [11], which 

belongs to the dominant groups in 

society (the generation over 55 years) 

and which because they have as belief 

the phrase “who is not with us, is 

against us” cannot be an engine for 
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societate (generației peste 55 de ani) și 

care având semnificația de „cine nu 

este cu noi, este împotriva noastră”, nu 

poate reprezenta un motor pentru 

societate [12], precum și de 

„mentalitatea autonomă”, specifică 

persoanelor autonome, individualizate 

prin opțiuni care sunt uneori diferite de 

cele ale grupului de origine, dar care se 

solidarizează voluntar, pe baza unor 

valori comune. 

În limbaj cotidian, în România se 

vorbește foarte des și de alte tipuri de 

mentalitate la nivel social, cum ar fi: - 

„mentalitate comunistă”, cu 

semnificații negative, bineînțeles, 

mentalitate de supraviețuire bazată pe 

pile-cunoștințe și relații, așa cum s-a 

manifestat aceasta în cadrul regimului 

dictatorial comunist, dominat de 

politica conducătoare a partidului unic 

și de cultul personalității, de cenzura și 

minciuna cu rang de lege începând de 

la cel mai înalt nivel al statului, ceea ce 

a generat și menține încă neîncrederea 

cronică a poporului român, de sărăcie 

cu multiple și grave lipsuri generatoare 

de furturi generalizate din avutul 

obștesc, precum și de constrângeri de 

tot felul, etc., și „mentalitate 

occidentală”, cu semnificații pozitive, 

total opuse celei comuniste, ce au în 

prim plan democrația, statul de drept, 

bunăstarea și prosperitatea, respectarea 

principiilor și a unui sistem de valori 

specific lumii civilizate și dezvoltate, 

care permite evoluția spre noi 

performanțe și modernizarea societății 

bazată pe standarde înalte, valabile 

pentru toate statele care aderă la 

principiile occidentale, etc.; - 

„mentalitate estică”, de renegare a 

tradițiilor și culturii occidentale și de 

adoptare a unor atitudini în contradicție 

cu principiile și valorile europene, în 

care, din păcate, simțul valorii și al 

calității e ca și inexistent, și 

„mentalitate vestică”, care are la bază 

society [12], as well as of the 

“autonomous mentality”, specific to 

autonomous people, individualized by 

options that are sometimes different 

from those of the group of origin, but 

which is voluntary in solidarity on the 

basis of common values. 

In Romania, in everyday language 

there is also, very often, talk of other 

types of mentality at the social level, 

such as: - “communist mentality”, 

with negative meanings, of course, 

mentality of survival based on piles-

knowledge and relations, as manifested 

in the communist dictatorial regime, 

dominated by the single party ruling 

politics and the cult of personality, 

censorship and lying with the rank of 

law starting at the highest level of the 

state, which has generated and still 

maintains the chronic distrust of the 

Romanian people, of poverty with 

multiple and serious shortages 

generating generalized thefts from 

public property, as well as constraints 

of all kinds, etc., and “Occidental 

mentality”, with positive meanings, 

totally opposite to the communist one, 

which focus on democracy, the rule of 

law, well-being and prosperity, respect 

for principles and a system of values 

specific to the civilized and developed 

world, which allows the evolution 

towards new performance and the 

modernization of society based on high 

standards, valid for all States adhering 

to Western principles, etc.; - “Eastern 

mentality”, the denial of Western 

traditions and culture and the adoption 

of attitudes contrary to European 

principles and values, in which, 

unfortunately, the sense of value and 

quality is as non-existent, and the 

“Western mentality”, which is based 

on values such as fairness, honor and 

dignity, honesty and work, as well as 

respected laws and independent justice, 

which help to assimilate such 
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valori precum corectitudinea, onoarea 

și demnitatea, onestitatea și munca, 

precum și legi respectate și justiție 

independentă, care ajută la asimilarea 

unor asemenea mentalități productive, 

orientate spre înalte performanțe. De 

asemenea, în limbaj cotidian se 

vorbește frecvent, la nivel individual, și 

conceptual de „mentalitate retrogradă” 

sau „mentalitate progresistă”, 

„mentalitate negativă” sau 

„mentalitate pozitivă”, „mentalitate 

puternică” și „mentalitate sănătoasă”, 

în legătură cu care tăria mentală este 

importantă și face diferența pe baza a 

trei elemente cheie, respectiv: - modul 

obiectiv în care fiecare persoană 

privește problemele cu care se 

confruntă; - planul de acțiune pe care se 

bazează persoanele în vederea 

rezolvării problemelor prin folosirea 

eficientă a resurselor proprii; - voința și 

motivația pe care o au persoanele 

pentru a pune în practică soluțiile 

gândite în cadrul planului. Iar în 

viziunea lui Stefano Elio D'Anna, 

tocmai „gândirea și simțul negativist al 

umanității, constituie rădăcina primară 

a tuturor problemelor lumii, de la 

sărăcia endemică a unor întregi 

regiuni ale planetei, la criminalitate și 

războaie”, și se pare că acesta are mare 

dreptate, în acest sens. 

Prin aderarea la NATO și la UE, 

România a acceptat să adere la 

mentalitățile vestice, occidentale, ceea 

ce presupune, în mod inevitabil, 

instaurarea în țara noastră a unor reguli 

unanim acceptate și universal valabile, 

pentru a întemeia o nouă „unitate în 

diversitate”, dar rezultatele așteptate de 

poporul român, și cel stabil și cel 

migrator, încă întârzie să apară în acest 

sens. 

Întârzierile în apariția și 

consolidarea mentalităților vestice sunt 

explicate de cercetători, în studiile 

referitoare la schimbare, prin aceea că 

productive mindsets, oriented towards 

high performance. Also, in the 

everyday language, at an individual 

level, it is spoken of the concept of 

“retrograde mentality” or 

“progressive mentality”, “negative 

mentality” or “positive mentality”, 

“strong mentality” and “healthy 

mentality”, in relation to which mental 

strength is important and makes a 

difference on the basis of three key 

elements, namely: - the objective way 

in which each person looks at the 

problems they face; - the action plan 

on which people rely to solve problems 

through the efficient use of their own 

resources; - the will and motivation 

that people have in order to put into 

practice the solutions devised in the 

plan. And in Stefano Elio D'Anna's 

vision, "the negative thinking and 

sense of humanity is the primary root 

of all the world's problems, from the 

endemic poverty of entire regions of 

the planet, to crime and war", and it 

seems that it has 

By joining NATO and the EU, 

Romania has agreed to adhere to 

Western, Occidental mentalities, which 

inevitably entails the establishment in 

our country of unanimously accepted 

and universally valid rules, in order to 

establish a new “unity in diversity”, 

but the results expected by the 

Romanian people, the stable and the 

migratory one, still fail to appear in 

this respect. 

Delays in the emergence and 

strengthening of Western mindsets are 

explained by researchers, in studies 

concerning change, in that change of 

mentality is met by the greatest 

resistance on the part of people. In 

Carol Dweck's view, anyone can 

change their mindset into a flexible 

one, but anyone's effort to change their 

mindset must be accompanied and 

coordinated by a new system of faiths, 
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schimbarea mentalității este 

întâmpinată de cea mai mai mare 

rezistență din partea persoanelor. În 

viziunea lui Carol Dweck, orice 

persoană își poate schimba mentalitatea 

în una flexibilă, însă efortul oricărei 

persoane de a-și schimba mentalitatea 

trebuie să fie însoțit și coordonat de un 

nou sistem de credințe, de încredere în 

toate instituțiile statului și în liderii 

acestora, la nivel central și local. 

 

2. Contextele specifice ale 

apariției și consolidării corupției din 

România 

 

Corupția, implicând întotdeauna doi 

factori „corupătorul” (cel care oferă) și 

„coruptul” (cel care acceptă/primește), 

reprezintă o abatere de la de la lege, din 

punct de vedere criminologic, constând 

într-o activitate ilegală și imorală 

desfășurată în virtutea funcției ocupate 

de cel corupt, pentru obținerea de către 

acesta de beneficii și alte avantaje, 

după caz. Ca fenomen, corupția 

endemică se prezintă sub forma unui 

cerc vicios, format din corupți și 

corupători, în care niciunul dintre 

aceștia nu au niciun interes să reclame, 

corupția fiind astfel foarte greu de 

descoperit. 

2.1. Contextul istoric al corupției 

din România. Pentru a putea realiza o 

analiză cât mai pertinentă a rolului și 

influenței mentalităților asupra 

corupției, încercăm în rândurile 

următoare să realizăm o succintă 

incursiune istorică, a ultimilor cinci 

sute de ani, asupra manifestărilor și 

scandalurilor de corupție din România. 

Perioada Evului Mediu. La fel ca 

în orice alt stat al lumii, indiferent de 

nivelul lui de dezvoltare economico-

socială și de civilizație, și în România, 

corupția are o lungă și negativă tradiție 

istorică, care a început în urmă cu sute 

de ani, odată cu instaurarea domniilor 

trust in all state institutions and their 

leaders, central and local. 

 

2. Specific contexts of the 

emergence and consolidation of 

corruption in Romania 

 

Corruption, which always involving 

two factors “corruptor” (the one who 

provides) and “corrupt” (the one who 

accepts/receives), represents a 

violation of the law, from a 

criminological point of view, 

consisting of an illegal and immoral 

activity carried out in virtue of the 

function occupied by the corrupt, in 

order to obtain benefits and other 

advantages, as the case may be. As a 

phenomenon, endemic corruption is 

presented in the form of a vicious 

circle, consisting of corrupt and 

corruptors, in which none have any 

interest in reporting the deed, 

corruption being thus very difficult to 

discover.  

2.1. The historical context of 

corruption in Romania. In order to be 

able to carry out a relevant analysis of 

the role and influence of mentalities on 

corruption, we try in the following 

rows to make a brief historical foray, 

of the last five hundred years, on the 

manifestations and scandals of 

corruption in Romania. 

Middle Ages. As in any other state 

of the world, regardless of its level of 

economic-social development and 

civilization, corruption has a long and 

negative historical tradition, which 

began hundreds of years ago, with the 

establishment of the Phanariote rulers, 

when the throne of Moldova or 

Wallachia was bought with a lot of 

money offered as “bribe” to the 

Turkish sultans [13]. In the same 

period, a system of payment of 

functions was also imposed, whereby 

any person with a status who wished to 
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fanariote, când scaunul de domnie din 

Moldova sau Țara Românească era 

cumpărat cu mulți bani oferiți ca 

„șpagă” sultanilor turci [13]. Din 

aceeași perioadă s-a impus, în timp, și 

un sistem de plată a funcțiilor, prin care 

orice persoană cu stare care dorea să 

dețină o funcție la curtea domnitorului, 

trebuia să ofere acestuia o sumă 

considerabilă de bani, raportat la 

importanța socială și financiară a 

funcției care făcea obiectul tranzacției 

imorale, precum și prestanța conferită 

de aceasta. Astfel, în Evul Mediu 

românesc, oferirea și primirea de bani 

sau alte obiecte de valoare, care aveau 

predominant scopuri imorale, 

reprezenta un atribut al domniei și al 

înalților reprezentanți ai statului, fiind 

total excluși de la acestea oamenii din 

popor. 

Deoarece, orice sumă plătită drept 

mită trebuia și recuperată de către cel 

care o dădea, prin majorarea abuzivă a 

taxelor și impozitelor se producea și 

creșterea presiunii birurilor asupra 

poporului, fiind create astfel condiții 

pentru înflorirea corupției, nu doar la 

nivel înalt, dar și în cazul populației de 

rând [14], care, în urma unor asemenea 

deposedări, trebuia să-și asigure 

supraviețuirea apelând la aceleași 

mijloace Machiavellice utilizate de 

reprezentanții statului. 

Una dintre principalele cauze ale 

corupției din Evul Mediu, este 

reprezentată de necesitatea angajării și 

avansării în funcție a corupătorilor, 

corupții impunând prețul în acest scop 

[15]. Această situație pare a fi la fel de 

actuală și în zilele noastre. 

Perioada de început a României 

Moderne. Domnia lui Alexandru Ioan 

Cuza (1859-1866). Și în timpul 

domniei lui Alexandru Ioan Cuza, 

cunoscută ca perioadă de început a 

României Moderne, a existat corupție 

la nivel înalt, aceasta fiind legată de 

hold a position in the court of the ruler 

had to provide him with a considerable 

amount of money, in relation to the 

social and financial importance of the 

function which was the subject of the 

immoral transaction, as well as the 

performance conferred by it. Thus, in 

the Romanian Middle Ages, the 

offering and receiving of money or 

other valuables, which had 

predominantly immoral purposes, was 

an attribute of the reign and of the high 

representatives of the state, the 

common people being totally excluded 

from it. 

Since any amount paid as a bribe 

had to be recovered by the person who 

gave it, through the abusive increase of 

taxes and duties there was also an 

increase in the pressure of the bureaus 

on the people, thus creating conditions 

for the flourishing of corruption, not 

only at a high level, but also in the case 

of the ordinary population [14], which, 

as a result of such dispossessions, had 

to ensure their survival by calling on 

the same Machiavellian means used by 

the representatives of the State.  

One of the main causes of 

corruption in the Middle Ages is the 

need to hire and advance corruptors in 

functions, the corrupt ones imposing 

the price for this purpose [15]. This 

situation seems to be just as current 

today. 

The beginning period of Modern 

Romania. Reign of Alexandru Ioan 

Cuza (1859-1866). During the reign of 

Alexandru Ioan Cuza, known as the 

early period of Modern Romania, there 

was also high-level corruption, which 

was linked to people around his 

girlfriend, Maria Obrenovici, who 

brokered contracts of state-owned 

companies, for the construction of 

public roads, against extremely 

consistent commissions. This is when 

corruption becomes institutionalized as 
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persoane din jurul iubitei sale, Maria 

Obrenovici, care intermediau contracte 

ale unor companii de stat, pentru 

realizarea de drumuri publice, contra 

unor comisioane extrem de consistente. 

Acesta este momentul în care corupția 

devine instituționalizată, ca urmare a 

inițierii și dezvoltării de afaceri cu 

statul. De asemenea, corupția era 

extinsă asupra funcționarilor din 

administrație, precum și asupra 

sistemului de justiție. În condițiile 

corupției existente în acele timpuri, 

Alexandru Ioan Cuza este considerat ca 

fiind primul conducător care, după 

înfăptuirea Unirii Principatelor Române 

(Moldova și Țara Românească), a 

„inventat” lupta anti-corupție, fiind 

autorul primului Cod penal al României 

Moderne, prin care au fost stabilite 

pedepse extrem de dure pentru 

persoanele corupte, în special a celor cu 

funcții publice și a politicienilor corupți 

[16]. 

Astfel, dacă, în mare parte, pe 

teritoriul de astăzi al României, găsind 

un sol fertil, corupția s-a înrădăcinat 

datorită dominației străine peste aceste 

teritorii, ulterior aceasta s-a consolidat 

datorită luptelor politice interne pentru 

putere și supremație, situația fiind 

valabilă și astăzi. În acest sens, este 

evocator un pasaj din scrierile acelor 

vremuri ale poetului nostru național, 

Mihai Eminescu (1850-1889): 

„Funcțiunile publice sunt, adesea, în 

mâinile unor oameni stricați, loviți de 

sentințe judecătorești. Acei ce compun 

grosul acestei armate de flibustieri 

politici sunt bugetofagii, gheșeftarii de 

toata mâna, care, în schimbul 

foloaselor lor individuale, dau 

conducătorilor lor o supunere mai mult 

decât oarbă. Nimic nu e mai periculos 

pentru conștiința unui popor, decât 

priveliștea corupției și a nulității 

recompensate […]. Această priveliște îi 

ia poporului încrederea în valoarea 

a result of the initiation and 

development of business with the state. 

Corruption was also widespread on 

officials in the administration, as well 

as on the justice system. In the context 

of the corruption that existed at the 

time, Alexandru Ioan Cuza is regarded 

as the first leader who, after the union 

of the Romanian Principalities 

(Moldova and Wallachia), “invented” 

the fight against corruption, being the 

author of the first Criminal Code of 

Modern Romania, which established 

extremely harsh punishments were for 

corrupt people, especially those with 

public functions and corrupt politicians 

[16]. 

Thus, if, in large part, in the 

territory of today’s Romania corruption 

has been rooted due to foreign 

domination over these territories, 

subsequently it has strengthened due to 

internal political struggles for power 

and supremacy, the situation being 

valid today. In this sense, a passage 

from the writings of those times of our 

national poet, Mihai Eminescu (1850-

1889) is evocative: “Public functions 

are often in the hands of broken 

people, struck by court sentences. 

Those who make up the bulk of this 

army of political filibusters are the 

public officials, all types of 

speculators, who, in exchange for their 

individual benefits, give their rulers 

more than blind obedience. Nothing is 

more dangerous for the conscience of a 

people than the sight of corruption and 

nullity rewarded [...]. This view takes 

people's confidence in the value of 

work and the safety of merit. By giving 

them daily examples that, without 

knowing anything and without being 

worked, someone can become rich and 

honorable [...] the intellectual 

contagion becomes endemic, epidemic, 

moving from the small group [...] to 

growing groups of citizens”. 
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muncii și în siguranța înaintării prin 

merit. Dându-le zilnic exemplu că, fără 

a ști ceva și fără a fi muncit, cineva 

poate ajunge bogat și om cu vază […] 

contagiul intelectual devine din 

endemic, epidemic, trece de la 

restrânsul grup […] la grupuri din ce 

în ce mai numeroase de cetățeni”. Mai 

mult, mita și corupția făcând parte din 

peisajul cotidian urban al vremurilor 

lui, l-au determinat pe Luceafărul 

poeziei românești, Mihai Eminescu, să 

constate că „mita e-n stare să pătrundă 

orișiunde în țara aceasta, pentru mită 

capetele cele mai de sus ale 

administrației vând sângele și averea 

unei generații”. Și, tot Mihai 

Eminescu, afirma „Toată haita 

flămândă de indivizi cari nu ştiu a 

munci şi a căror unică speranţă este un 

guvern ignorant, care să-i hrănească 

din buget, s-a zvârlit asupra ţării ca 

lupii în turma de oi; începând cu 

capitala şi sfârşind cu nordul extrem al 

ţării, pretutindeni presiuni, 

pretutindeni corupţie, pretutindeni 

nelegiuire” [17]. 

Perioada interbelică. Pe timpul 

celor două războaie mondiale și în 

perioada interbelică, istoricii apreciază 

că au apărut marile afaceri de corupție 

instituționalizată, în care se încheiau 

contracte supraestimate cu statul, pe 

baza plății unor imense comisioane 

celor care semnau contractele din 

partea statului [18]. 

Situația din această perioadă este 

descrisă foarte elocvent de poetul 

Tudor Arghezi (1880-1967), care 

referindu-se la politicienii timpului, 

afirma: „Voi arătați, prin zilnica pildă, 

că corupția e mijlocul cel mai lesnicios 

de trai în România. Acesta (n.a.: 

corupția), este spiritul cel rău care 

desface societățile românești și le 

nimicește pân-în sfârșit; acesta (n.a.: 

corupția), este veninul care dă loc la 

mișcări sociale și la nemulțumire […] 

Moreover, bribery and corruption 

being part of the urban daily landscape 

of his time, lids the Evening Star of 

Romanian poetry, Mihai Eminescu, to 

state that “bribes are able to penetrate 

anywhere in this country, for bribes the 

highest heads of the administration sell 

the blood and wealth of a generation”. 

Also Mihai Eminescu, stated that “All 

the hungry pack of individuals who do 

not know how to work and whose only 

hope is an ignorant government, that 

will feed them from the budget, throw 

themselves over the country like wolves 

in the flock of sheep; starting with the 

capital and ending with the extreme 

north of the country, everywhere 

pressure, everywhere corruption, 

everywhere lawlessness” [17]. 

Interwar period. During the two 

world wars and the interwar period, 

historians estimate that the great 

business of institutionalized corruption 

appear, in which overestimated 

contracts with the state were 

concluded, on the basis of the payment 

of huge commissions to those who 

signed the contracts from the state 

[18]. 

The situation during this period is 

described very eloquently by the poet 

Tudor Arghezi (1880-1967), who 

referring to the politicians of the time, 

stated: “You show, by the daily 

parable, that corruption is the laziest 

means of living in Romania. This 

(corruption), is the evil spirit that 

breaks up Romanian societies and 

destroys them to the end; it 

(corruption), is the venom that gives 

way to social movements and 

discontent [...] contributes to the 

breakdown of the public spirit, to make 

it no longer believe in law or good, to 

expect nothing from work, everything 

from scheme and habit” [19]. 

Romania's communist period. 

What is specific to corruption during 
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contribuie a destrăma spiritul public, 

a-l face să nu mai crează nici în drept, 

nici în bine, a nu mai aștepta nimic de 

la muncă, totul de la tertip și de la 

apucătură” [19]. 

Perioada comunistă a României. 

Ceea ce este specific corupției din 

perioada comunistă, constă în faptul că 

aceasta s-a manifestat preponderent la 

nivel micro. Poate și datorită faptului 

că persoanele aflate în nomenclatura 

politică pe diferite funcții ale statului, 

la nivel central și local, avea anumite 

grade de imunitate, anchetele penale 

fiind marcate de informarea obligatorie 

a partidului comunist și de proceduri 

specifice greoaie și obligatorii. 

Comunismul în România a fost 

marcat de proprietatea asupra bunurilor 

ca proprietate a întregului popor, de 

sărăcia majorității populației și de 

penuria gravă de produse alimentare și 

nealimentare pe rafturile magazinelor. 

Chiar dacă nu se găsea aproape nimic 

pe rafturi, dacă știai să dai și cui să dai, 

se rezolva totul. Ce se dădea? În 

principal, erau câteva produse la mare 

căutare, și acelea deficitare, în funcție 

de situația care trebuia rezolvată: - o 

sumă de bani, oricât de mică, era cel 

mai apreciat mijloc al mitei; poate 10 

lei, 100 de lei, 200 de lei sau mai 

mult…, în funcție de problema care 

trebuia rezolvată; - o sticlă de whisky, 

băutură care de regulă nu se găsea, și 

care, tocmai de aceea, era foarte 

apreciată de către cei corupți; - un 

pachet sau un cartuș de țigări Kent, 

care era cel mai apreciat de către 

persoanele corupte, deoarece nici 

acesta nu se găsea prea ușor; - un 

pachet de cafea sau o cutie de cafea 

solubilă „Ness”, etc. Cel mai utilizat 

mijloc al mitei, era, însă, pachetul de 

țigări Kent. Intrase deja în conștiința 

populară că fără un „kent” nu faci 

nimic. Așa se face că un packet de kent 

putea parcurge, nefolosit, un lung 

the communist period is that it has 

manifested itself predominantly at the 

micro level. Perhaps also because 

persons in the political nomenclature in 

various functions of the state, at central 

and local level, had certain degrees of 

immunity, criminal investigations 

being marked by mandatory 

information of the Communist party 

and by specific cumbersome and 

binding procedures. 

Communism in Romania was 

marked by ownership of goods as 

property of the entire people, by 

poverty of the majority of the 

population and by severe shortage of 

food and non-food products on store 

shelves. Even if there was almost 

nothing on the shelves, if you knew 

how to turn to, it all worked out. What 

did you have to give? Mainly, there 

were a few products in great demand, 

and those deficient, depending on the 

situation that had to be solved: - a sum 

of money, however small, was the 

most appreciated means of bribery; 

maybe 10 lei, 100 lei, 200 lei or 

more..., depending on the problem to 

be solved; - a bottle of whisky, a drink 

which was not usually found, and 

which, therefore, was highly 

appreciated by the corrupt; - a pack or 

cartridge of Kent cigarettes, which was 

most appreciated by corrupt people, 

because it was not easy to be found 

either; - a packet of coffee or a can of 

soluble “Ness”, etc. The most widely 

used means of the bribery, however, 

was the Kent cigarette pack. It had 

already entered the popular 

consciousness that without a “kent” 

you do nothing. That is how a kent 

pack could go, unused, a long route, to 

reach again the person who originally 

offered it, or put it for sale at a store, 

where he had relations, in this sense. 

To whom was it given? In principle, it 

was given to anyone who needed it, in 
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traseu, pentru a ajunge iarăși la 

persoana care l-a oferit inițial, ori l-a 

dat spre vânzare la un magazin, unde 

avea relații, în acest sens. Cui se 

dădea? În principiu se dădea oricui era 

nevoie, pentru a se rezolva problema 

care „ardea”: funcționarului, 

polițistului, doctorului, vânzătorului, 

portarului, paznicului, etc. De ce se 

dădea? Pentru orice problemă, în 

funcție de dificultățile pe care le 

implica rezolvarea ei, dar și în speranța 

întreținerii unor bune relații pentru 

viitor, în același scop, pentru sine sau 

pentru prietenii din propriul anturaj. 

Pot fi exemplificate în acest sens, 

situații, ca: - pentru a reuși la diferite 

examene (la facultate, la angajare, la 

promovare, etc.) - pentru a obține 

avizele obligatorii de la forțele de 

muncă în vederea angajării; - pentru 

obținerea aprobărilor de achiziționare a 

unor bunuri de folosință îndelungată 

respectiv butelia de aragaz, frigider, 

televizor color, mașină de spălat rufe 

automată, după caz; - pentru a fi trecut 

cu vederea în cazul prinderii cu 

materiale și scule furate de la locul de 

muncă; - pentru a cumpăra produse 

alimentare și nealimentare deficitare, 

inclusiv combustibili pentru 

autoturisme, și a nu sta la coadă pentru 

cumpărarea acestora; - pentru a se 

acorda îngrijirile medicale 

preferențiale; - pentru a obține ușor 

permisul de conducere; - pentru a nu fi 

sancționat de poliția rutieră în cazul 

încălcării regulilor de circulație, etc. Și 

asemenea cazuri tot ar mai putea fi 

exemplificate. 

În acest fel, în perioada comunistă a 

fost generalizată mentalitatea orientată 

spre supraviețuire, în care persoanele 

caută să-și găsească siguranța în relația 

cu exteriorul lor, prin identificarea de 

oportunități și a posibilităților de 

realizare a acestora în relațiile pe care 

le au cu alte persoane, prin mijlocirea 

order to solve the problem that 

“burned”: the official, the policeman, 

the doctor, the salesman, the porter, the 

guard, etc. Why was it given? For any 

problem, depending on the difficulties 

involved in solving it, but also in the 

hope of maintaining good relationships 

for the future, for the same purpose, for 

oneself or for friends in your own 

entourage. Situations can be 

exemplified in this respect, such as: - 

to succeed in different exams (in 

college, employment, promotion, etc.) 

- to obtain mandatory employment 

approvals; - for obtaining approvals for 

the purchase of durable goods, i.e. 

stove cylinder, refrigerator, color TV, 

automatic washing machine, as 

appropriate; - to be overlooked in case 

of one was caught with materials and 

tools stolen from the workplace; - to 

buy deficient food and non-food 

products, including fuel for cars, and 

not to stand in line to purchase them; - 

in order to provide preferential medical 

care; - to easily obtain a driving 

license; - in order not to be sanctioned 

by the traffic police in case of violation 

of traffic rules, etc. And such cases 

could still be exemplified. 

This way, during the communist 

period, the survival-oriented mentality 

was generalized, in which people seek 

to find safety in relation to their 

exterior, by identifying opportunities 

and possibilities for their realization in 

their relations with other people, 

through the intercession of bribes, 

which they have called in popular 

terms “payoff”. In communism, the 

pattern of the resourceful man 

developed, who, through various 

networks of piles, relationships, 

interests and payoffs, managed to 

obtain everything he wanted, without 

obeying the rules of political power at 

the time. Moreover, multiple 

complicities created a “perverse” 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nelu NIȚĂ 

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

114 

mitei, pe care au denumit-o în termeni 

populari „șpagă”. 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 politice de la acea 

vreme. Mai mult, complicitățile 

multiple, au creat o solidaritate 

organică „perversă” care susținea și 

manifestările corupției în mediul social. 

Astfel, succesul oricui, în această 

perioadă, a fost legat de credința tuturor 

celorlalți, că „fără pile, cadouri și 

relații” nu poți avea nimic. Această 

caracteristică face parte din structura 

psihică și intelectuală a unei generații 

întregi, a generației care a suportat 

consecințele totalitarismului comunist. 

Dar, această caracteristică se transmite, 

totuși, generațiilor următoare? Se pare 

că da! Dar afirmația adevărată nu poate 

fi făcută decât de către specialiști, în 

baza unor studii științifice complexe și 

de mare amploare la nivel național. 

2.2. Contextul social actual al 

corupției. În prezent, corupția din 

România este percepută ca fiind un 

fenomen generalizat, care cuprinde 

toate structurile și nivelurile societății 

românești, făcând parte din viața de zi 

cu zi, așa cum afirmă și Karla 

Engelhard [20], care consideră că 

întregul sistem politic românesc este 

corupt și murdar. 

Ca fenomen generalizat care 

afectează grav democrația, corupția din 

România cuprinde atât „marea 

corupție”, cât și „mica corupție” [21]. 

Pe de o parte, marea corupţie priveşte 

corupţia politică sau de nivel înalt, cu 

implicarea structurilor de conducere ale 

statului și instituțiilor sale la nivel 

central și local, în care persoanele 

utilizează poziţia lor oficială, pentru a-

şi spori, continuu, propria lor avere şi 

bunăstare, prin elaborarea în mod 

abuziv, prin mijloace nedemocratice, a 

organic solidarity that also supported 

the manifestations of corruption in the 

social environment. Thus, the success 

of anyone during this period was 

linked to the belief of everyone else, 

that “without piles, gifts and 

relationships” you can have nothing. 

This characteristic is part of the mental 

and intellectual structure of an entire 

generation, of the generation that bore 

the consequences of communist 

totalitarianism. But is this feature still 

passed on to future generations? It 

seems so! But the true claim can only 

be made by specialists, based on 

complex and large-scale scientific 

studies at national level. 

2.2. The current social context of 

corruption. Today, corruption in 

Romania is perceived as a generalized 

phenomenon, encompassing all the 

structures and levels of Romanian 

society, being part of everyday life, as 

stated by Karla Engelhard [20], who 

believes that the entire Romanian 

political system is corrupt and dirty. 

As a generalized phenomenon 

seriously affecting democracy, 

corruption in Romania encompasses 

both “great corruption” and “small 

corruption” [21]. On one hand, great 

corruption concerns political or high-

level corruption, involving the 

governing structures of the state and its 

institutions at central and local level, in 

which individuals use their official 

position, in order to continuously 

enhance their own wealth and 

wellbeing, by elaborating abusively, 

through undemocratic means, policies, 

strategies and laws, in order to obtain 

private benefits, but also through 

appointments and promotions to 

various positions, in public institutions 

of the state, without objective proof of 

the skills and practical skills held. On 

the other hand, the small corruption 

corresponds to bureaucratic and 
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politicilor, strategiilor şi legilor, în 

vederea obţinerii de beneficii private, 

dar şi prin numiri şi promovări pe 

diferite funcţii, în instituţiile publice ale 

statului, fără a se face dovada obiectivă 

a competenţelor şi abilităţilor practice 

deţinute. Pe de altă parte, mica corupţie 

corespunde corupţiei birocratice şi 

administrative, întâlnită la nivelul 

instituţiilor din cadrul administraţiei 

publice centrale şi locale, unde 

cetăţenii au contact direct cu 

funcţionarii, care trebuie să aplice 

politicile, strategiile şi legile, corupţie 

care se manifestă, prin cele mai subtile 

metode, referitoare la pretinderea şi 

acceptarea de bani sau alte foloase 

materiale, în scopul de a îndeplini, a nu 

îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui 

act, privitor la îndatoririle lor de 

serviciu [21]. 

Un aspect important, ce ține de 

corupția politică la nivel înalt din 

România, îl constituie acțiunile 

întreprinse, după caz, de către indivizi, 

grupuri de indivizi și firme, atât în 

sectorul public, cât și în cel privat, 

pentru a influența elaborarea și 

implementarea diverselor politici 

guvernamentale, legi, ordonanțe și 

regulamente, în interes personal propriu 

sau al grupurilor de interese, pentru 

obținerea de beneficii ilicite și lipsite 

de transparență. Mai nou, oamenii 

politici și de stat, concomitent cu o 

luptă acerbă împotriva justiției, 

urmăresc și schimbarea abuzivă și 

netransparentă a legilor penale, pentru 

a-și asigura, lor dar și membrilor 

grupului de interese, protecția asupra 

faptelor ilicite comise și menținerea la 

putere în stat. 

La nivel local, corupția politică are 

legătură cu acțiunile întreprinse de 

oamenii politici de la acest nivel 

(primari, președinți de consilii 

județene, consilieri locali și județeni), 

precum și de către indivizi, grupuri de 

administrative corruption, found at the 

level of institutions within the central 

and local public administration, where 

citizens have direct contact with 

officials, who must apply policies, 

strategies and laws, corruption which 

manifests itself, through the most 

subtle methods, regarding the claim 

and acceptance of money or other 

material benefits, in order to fulfill, not 

perform or delay the performance of an 

act in respect of their duties of service 

[21]. 

An important aspect, related to 

high-level political corruption in 

Romania, is the actions taken, as 

appropriate, by individuals, groups of 

individuals and firms, both in the 

public and private sectors, to influence 

the elaboration and implementation of 

various government policies, laws, 

ordinances and regulations, for their 

own personal interest or interest 

groups, in order to obtain illicit and 

non-transparent benefits. More 

recently, politicians and statesmen, 

together with a fierce fight against 

justice, are also seeking an abusive and 

non-transparent change of criminal 

laws, in order to ensure themselves, as 

well as the members of their interest 

group, protection over the wrongdoing 

committed and to keep them in power 

in the state. 

At the local level, political 

corruption is linked to actions taken by 

politicians at this level (mayors, county 

council presidents, local and county 

councilors), as well as individuals, 

groups of individuals and firms, both 

in the public and private sectors, to 

influence the development and 

implementation of various public 

policies at local level, decisions, 

methodologies and regulations leading 

to illicit benefits for personal gain and 

that of the interest groups from the 

level of the territorial administrative 
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indivizi și firme, atât în sectorul public, 

cât și în cel privat, pentru a influența 

elaborarea și implementarea diverselor 

politici publice la nivel local, hotărâri, 

decizii, metodologii și regulamente 

care să conducă la obținerea de 

beneficii ilicite în interes personal și al 

grupurilor de interese de la nivelul 

unității administrative teritoriale în care 

aceștia își desfășoară activitatea. 

La nivelul diferitelor sectoare de 

activitate, s-au impus forme multiple și 

complexe ale corupției sistemice care 

afectează sistemele organizatorice și 

funcționale proprii instituțiilor și 

organizațiilor în care se manifestă, 

precum și a sectoarelor de activitate din 

care acestea fac parte, organizate ca 

sistem de instituții (educație, sănătate, 

justiție, poliție, sistem vamal, etc.), 

reformele anticorupție impunându-se 

cu mari dificultăți, fiind în același timp 

și „ușor reversibile”; această formă de 

corupție afectează negativ și în mod 

grav cultura organizațională. 

Astfel, din cele expuse, este evident 

faptul că 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 în mod 

preponderent persoane din elita 

societății, sumele vehiculate fiind de la 

câteva sute sau mii de Euro, până la 

sume de ordinul zecilor de milioane, 

aferente unor comisioane în procente 

de 5, 10, 20 sau chiar 30% din valoarea 

contractelor încheiate. 

Ca urmare, datorită birocrației și 

corupției generalizate din România, în 

cei 30 de ani de după revoluție, aproape 

cinci milioane de români au plecat din 

țară ca să muncească în străinătate, 

acesta fiind considerat exodul voluntar 

cu cele mai mari proporții din istoria 

Europei. 

unit in which they operate. 

At the level of the different sectors 

of activity, multiple and complex 

forms of systemic corruption were 

imposed. They affected the 

organizational and functional systems 

of the institutions and organizations in 

which they manifest themselves, as 

well as the sectors of activity to which 

they belonged, which were organized 

as a system of institutions (education, 

health, justice, police, customs system, 

etc.). The anti-corruption reforms were 

imposed with great difficulties, while 

they remained “slightly reversible”; 

this form of corruption negatively and 

seriously affects the organizational 

culture. 

Thus, from the above, it is obvious 

that after 1989, the quality of a 

resourceful man and the instinct for 

survival developed on a new and 

genuine turntable, so that corruption 

and its forms of manifestation sat on 

unsuspecting trajectories until then, 

involving mainly people from the elite 

of society, the amounts circulated 

being from several hundred or 

thousands of Euros , up to amounts in 

the tens of millions, related to 

commissions in percentages of 5, 10, 

20 or even 30% of the value of the 

contracts concluded. 

As a result, due to the bureaucracy 

and widespread corruption in Romania, 

in the 30 years after the revolution, 

nearly five million Romanians left the 

country to work abroad, which is 

considered the largest voluntary 

exodus in the history of Europe. 

Among the recognized causes of 

corruption in Romania, are considered 

to be: - personality factors 

(individualism, lack of respect for rule 

and convention, lack of character, 

overvaluation); - opportunism and 

opportunity; - the system of personal 

beliefs and values; - habit; - the type of 
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Dintre cauzele recunoscute a sta la 

baza corupției din România, sunt 

considerate a fi: - factorii de 

personalitate (individualismul, lipsa de 

respect față de regulă și convenție, lipsa 

de caracter, supraevaluarea); - 

oportunismul și oportunitatea; - 

sistemul de credințe și valori personale; 

- obișnuința; - tipul de comportament 

majoritar cultivat în mediul socio-

cultural și profesional de care aparține 

și la care se raportează persoanele; - 

propria rezistență la schimbare; - lipsa 

rezistenței la tentații; - factorii de 

mediu socio-profesionali; - modul de 

integrare și raportare la societate și la 

membrii societății; - presiunea externă 

a „ofertanților” corupători, care 

încurajează un tip de gândire al 

corupților de genul „o fac doar de 

această dată …, ca excepție”; - puterea 

exemplului; - mentalitatea românilor, 

care poate încuraja comportamente 

corupte, etc. 

 

3. Rolul și influența mentalității în 

facilitarea corupției din România 

 

Având în vedere aspectele puse în 

evidență prin acest succint studiu, 

inclusiv în ceea ce privește unele cauze 

ale corupției, în mod logic, se poate 

pune întrebarea „Care este rolul și 

influența mentalității în adoptarea 

atitudinilor și comportamentelor 

coruptibile vs. incoruptibile în 

România? Cum poate fi limitată 

corupția din România la niveluri 

acceptabile? Oricum, deloc nu este 

simplu…! 

Când spunem că nu este deloc 

simplu de limitat corupția în România, 

avem în vedere rolul deosebit pe care îl 

are influența mentalității în facilitarea 

acestui fenomen. Adică, mentalitatea 

imorală reprezentată de abuz și 

corupție, în primul rând în zona puterii, 

este de peste cinci sute de ani, aceasta 

majority behavior cultivated in the 

socio-cultural and professional 

environment to which the persons 

belong and to which they relate; - its 

own resistance to change; - lack of 

resistance to temptations; - socio-

professional environmental factors; - 

how to integrate and relate to society 

and members of society; - the external 

pressure of corrupting “bidders”, 

which encourages a type of thinking of 

corrupts such as “do it only this time 

..., as an exception”; - the power of 

example; - Romanian mentality, which 

can encourage corrupt behaviors, etc. 

 

3. The role and influence of 

mentality in facilitating corruption 

in Romania 

 

In view of the aspects highlighted 

by this brief study, including with 

regard to some causes of corruption, 

the question that can logically be asked 

is “What is the role and influence of 

mentality in adopting corruptible vs. 

incorruptible attitudes and behaviors in 

Romania? How can corruption in 

Romania be limited to acceptable 

levels? Anyway, it's not easy at all...! 

When we say that corruption in 

Romania is not at all simple to limit, 

we consider the special role that the 

influence of mentality has in 

facilitating this phenomenon. That is, 

the immoral mentality represented by 

abuse and corruption, primarily in the 

area of power, is over five hundred 

years old, which is subsequently the 

basis of the spread like a virus among 

the broad masses of the people, in their 

attitude and behaviors, by taking 

negative examples from the great 

ancestors. 

Nowadays, the political and populist 

struggle for power generates massive 

increases in the size of corruption. By 

its way of being, the mentality of 
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stând, ulterior, la baza răspândirii ca un 

virus în rândul maselor largi ale 

poporului, în atitudinea și 

comportamentele acestora, prin 

preluarea exemplelor negative de la 

marii înaintași. 

În zilele noastre, lupta politică și 

populistă pentru putere, generează 

creșteri masive ale dimensiunilor 

corupției. Prin felul ei de a fi, 

mentalitatea oamenilor politici din 

România, urmărind ca un fir roșu 

continuarea și imitarea mentalității 

imorale manifestate în ultimele sute de 

ani, este o mentalitate colectivistă, 

defensivă, fixă și de supraviețuire, prin 

care aceștia, indiferent când și cum 

ajung la putere, urmăresc în primul 

rând întărirea relațiilor în vederea 

menținerii lor îndelungate la putere, 

concomitent cu sporirea pe orice cale a 

avuției personale și mai puțin 

îmbunătățirea continuă a 

competențelor, în serviciul poporului 

care i-a ales. Astfel, mentalitatea 

omului politic de a cere ori accepta 

mita, reprezintă un obstacol serios și 

fundamental în prevenirea și 

combaterea corupției în România, ca 

urmare a transmiterii atitudinilor și 

comportamentelor coruptibile și 

iraționale la toate nivelurile de 

conducere ale societății, inclusiv 

maselor largi ale populației, care le 

preiau prin imitație. Mai mult, în 

ultimii doi ani, rigiditatea mentalității 

imorale a oamenilor politici și barierele 

în schimbarea acesteia, au fost puse în 

evidență și de lupta înverșunată 

împotriva justiției, atunci când aceștia 

au simțit marea amenințare ce venea 

din zona acesteia, în urma 

importantelor dosare de fraudă 

financiară și corupție care erau 

instrumentate, dar mai ales a 

pedepselor penale cu executare pe care 

le riscau, având în vedere precedentele 

judiciare ce reprezentau exemple 

Romanian politicians, aiming as a red 

thread to continue and imitate the 

immoral mentality manifested in the 

last hundred years, is a collectivist, 

defensive, fixed and survival mentality, 

whereby they, no matter when and how 

they come to power, aim first and 

foremost to strengthen relations in 

order to keep them in power for a long 

time, while increasing in any way 

personal wealth and less the 

continuous improvement of skills, in 

the service of the people who chose 

them. Thus, the mentality of the 

politician to demand or accept bribes, 

represents a serious and fundamental 

obstacle in preventing and combating 

corruption in Romania, as a result of 

the transmission of corruptible and 

irrational attitudes and behaviors at all 

levels of leadership of society, 

including the large masses of the 

population, who take them over by 

imitation. Moreover, over the past two 

years, the rigidity of the immoral 

mentality of politicians and the barriers 

to its change were also highlighted by 

the fierce fight against justice, when 

they felt the great threat coming from 

its area, following the important files 

of financial fraud and corruption that 

were being investigated, but especially 

the criminal punishments with 

execution that they risked, having 

regard to the judicial precedents which 

were sufficiently relevant and 

conclusive previous examples, for the 

bleak future that awaited those at odds 

with the law. 

For bribes, all elites from power 

have been in a position to massively 

exploit in the private interest, the 

national wealth of the next generations. 

This has made the Romanian state to 

be and remain weak in terms of 

Romania’s economic and financial 

performance, education and health 

performance, the latter also highlighted 
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suficient de relevante și concludente 

pentru viitorul sumbru care îi aștepta pe 

cei certați cu legea. 

Pentru mită, toate elitele de la 

puterea vremelnic ocupată în ultimii 30 

de ani, au fost în situația de a exploata 

masiv în interes privat, averea națională 

a următoarelor generații. Aceasta a 

făcut ca statul român să fie și să rămână 

slab în ceea ce privește performanțele 

economice și financiare ale României, 

performanțele din educație și sănătate, 

acestea din urmă puse în evidență și de 

modul de gestionare a pandemiei 

coronavirusului SARS-CoV-2. Avem 

în vedere, în acest sens, și lipsa de 

performanță manifestată în domeniul 

infrastructurilor rutiere, feroviare, 

aeriene și navale, unde există 

suspiciuni legate de mari comisioane la 

contractele încheiate cu statul. De 

asemenea, avem în vedere și lipsa de 

performanță în exploatarea bogățiilor 

solului și subsolului în interes național, 

inclusiv în protejarea pădurilor din 

România, fapte care au făcut obiectul a 

numeroase scandaluri mediatice și 

dosare de abuz și corupție, situația fiind 

de natură a afecta și mediul 

înconjurător din România, ca urmare a 

defrișărilor masive a pădurilor 

sălbatice. Mai grav, lipsa de 

performanță este determinată în special 

de faptul că, prin corupție și abuzuri 

politice, au fost suprimate elitele, 

oamenii de certă valoare fiind distruși 

sau marginalizați, în timp ce 

oportuniștii au fost promovați în funcții 

de conducere [22], ceea ce face ca 

România să nu performeze la multe 

capitole, în comparație cu majoritatea 

țărilor din Uniunea Europeană. 

Conștient de mentalitatea omului 

politic român, în comparație cu cel din 

țările dezvoltate și civilizate, românul 

de rând dă dovadă de o mare confuzie, 

generată de tot felul de suspiciuni, 

atunci când își propune cu adevărat să 

by the management of the SARS-CoV-

2 coronavirus pandemic. In this 

respect, we also consider the lack of 

performance in the field of road, rail, 

air and naval infrastructure, where 

there are suspicions of high fees for 

contracts concluded with the State. We 

also consider the lack of performance 

in the exploitation of soil and subsoil 

riches in the national interest, including 

the protection of forests in Romania, 

which have been the subject of 

numerous media scandals and cases of 

abuse and corruption, the situation 

being likely to affect the environment 

in Romania as a result of the massive 

deforestation of wild forests. More 

grave, the lack of performance is 

mainly determined by the fact that, 

through corruption and political abuse, 

elites have been suppressed, people of 

a certain value being destroyed or 

marginalized, while opportunists have 

been promoted to leadership positions 

[22], which makes Romania not 

perform in many respects, compared to 

most countries in the European Union. 

Aware of the mentality of the 

Romanian politician, compared to that 

of developed and civilized countries, 

the ordinary Romanian shows great 

confusion generated by all sorts of 

suspicions, when he really aims to be 

incorruptible. First, he wants “a 

country like abroad”, as in the West, 

where all people, regardless of 

function, recognize and consistently 

respect a value system that allows 

everyone to grow according to their 

own capacities and goals. Secondly, 

with a Western mentality, flexible, 

productive and successfully oriented, 

honest people do not want to imitate 

the behaviors of immoral politicians 
based on lies and lack of transparency, 

but they constantly face the toughest 

barriers of immoral mentality, from 

those of a bureaucratic nature to the 
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fie incoruptibil. În primul rând, acesta 

își dorește „o țară ca afară”, ca în 

occident, în care toți oamenii, 

indiferent de funcție, să recunoască și 

să respecte cu consecvență un sistem de 

valori care permite fiecăruia să se 

dezvolte în funcție de capacitățile și 

țelurile proprii. În al doilea rând, dând 

dovadă de o mentalitate occidentală, 

flexibilă, productivă și orientată spre 

succes, oamenii onești nu doresc să 

imite comportamentele oamenilor 

politici imorali, bazate pe minciună și 

lipsă de transparență, însă se lovesc 

permanent de cele mai dure bariere ale 

mentalităților imorale, începând de la 

cele de natură birocratică, până la cele 

mai sofisticate forme de manifestare ale 

corupției, care sporesc continuu 

suspiciunea și neîncrederea în 

corectitudinea instituțiilor publice și a 

liderilor acestora. În al treilea rând, în 

rândul unor importante categorii ale 

populației se dezvoltă continuu 

caracteristicile specifice omului 

oportunist, descurcăreț și obedient, 

caracteristici bazate tot pe minciună și 

lipsă de transparență, aflate în 

conexiune directă cu ocuparea celor 

mai bune locuri de muncă și cu 

promovarea în diferite funcții 

importante, indiferent de calitățile 

personale și profesionale. Având în 

vedere acest context complicat, 

românul de rând care apreciază că nu 

mai are nicio șansă în țară și nu acceptă 

aceste realități, și care dorește o viață 

nouă și prosperitate prin muncă bazată 

pe un solid sistem de valori, migrează, 

plecând din țară acolo unde găsește 

ofertă de muncă acceptabilă și unde 

consideră că se poate adapta. Ca 

urmare, în cei peste treizeci de ani de la 

revoluție, peste cinci milioane de 

români au plecat din țară, acesta fiind 

considerat cel mai mare exod de 

populație al unei țări europene.  

Formele de corupție politică 

most sophisticated forms of corruption, 

which continually the suspicion and 

increase distrust in the fairness of 

public institutions and their leaders. 

Thirdly, characteristics specific to the 

opportunistic, resourceful and obedient 

human beings are continuously 

developing among the population, 

characteristics also based on lies and 

lack of transparency in direct 

connection with the best employment 

and promotion to various important 

positions, regardless of personal and 

professional qualities. Given this 

complicated context, the ordinary 

Romanian who appreciates that he no 

longer has a chance in the country and 

does not accept these realities, and who 

wants a new life and prosperity 

through work based on a solid value 

system, migrates, leaving the country 

and finds an acceptable job offer where 

he believes he can adapt. As a result, in 

the more than thirty years since the 

revolution, more than five million 

Romanians have left the country, 

which is considered the largest 

population exodus of a European 

country.  

The forms of political corruption 

manifested at high, national and local 

level, especially the most sophisticated 

ones, through the negative example it 

offers, are very serious, being the basis 

of systemic and endemic corruption, 

because they tend to turn into a 

mentality and become a true lifestyle 

for people „resourceful” actively 

involved in politics and business, a real 

maze from which one can only come 

out off with great difficulty [23]. An 

example in this respect is also the 

fierce fight against the Romanian 

Justice, with the precise aim of 

destroying the National Anti-

corruption Division, through the subtle 

corruption of some basic institutions of 

the rule of law, namely the 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nelu NIȚĂ 

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

121 

manifestate la nivel înalt, național și 

local, în special cele mai sofisticate, 

prin exemplul negativ pe care îl 

propagă în jos, sunt foarte grave, fiind 

la baza corupției sistemice și endemice, 

deoarece tind să se transforme în 

mentalitate și să devină un adevărat stil 

de viață a persoanelor „descurcărețe”, 

implicate activ în politică și în afaceri, 

un adevărat labirint din care nu se mai 

poate ieși decât cu mare dificultate 

[23]. Un exemplu în acest sens, îl 

reprezintă și lupta acerbă împotriva 

Justiției din România, cu scopul precis 

de distrugere a DNA, prin coruperea 

subtilă a unor instituții de bază ale 

statului de drept, respectiv Curtea 

Constituțională (CCR), Avocatul 

Poporului, Consiliul Național al 

Audivizualului (CNA), Consiliul 

Național de Combatere a Discriminării 

(CNCD), etc. 

Am încercat, deseori, să nu cred în 

implicarea unor forme de corupție sau 

abuz în diverse situații, în tentativa mea 

de a spori nivelul de optimism și 

încredere al unor tineri la începuturile 

vieții lor sociale și profesionale. 

Aceasta deoarece mă caracterizează un 

optimism rațional, în speranța unor 

schimbări esențiale și fundamentale ale 

mentalității anticorupție, ca urmare a 

consolidării nivelului de conștiință 

individuală și socială a poporului 

român, stabil și migrator. Însă, pot să 

afirm, fără niciun echivoc, că tot de 

atâtea ori, alte și alte persoane mi-au 

demonstrat contrariul, cu dovezi 

evidente, referitoare la existența și 

natura complicităților în favoarea 

comportamentelor abuzive și 

coruptibile. Asemenea situații, nu fac 

decât să pună și mai mult în evidență că 

mentalitățile imorale, inclusiv 

mentalitatea de a oferi sau primi 

numaidecât ceva pentru prestarea unui 

serviciu, vin tocmai din negura 

timpurilor, fiind adânc înrădăcinate în 

Constitutional Court (CCR), the 

People's Advocate, the National 

Council of Audiovisuals (NAC), the 

National Council for Combating 

Discrimination (CNCD), etc. 

I have often tried not to believe in 

the involvement of some form of 

corruption or abuse in various 

situations, in my attempt to increase 

the level of optimism and confidence 

of some young people in the 

beginnings of their social and 

professional lives. This is because I am 

characterized by rational optimism, in 

the hope of essential and fundamental 

changes in the anti-corruption 

mentality, as a result of the 

strengthening of the individual and 

social level of consciousness of the 

Romanian people stable and migratory. 

However, I can say, without any 

equivocation, that so many times, 

many people have shown me the 

opposite, with obvious evidence 

concerning the existence and nature of 

complicity in favor of abusive and 

corruptible conduct. Such situations 

only point out that immoral 

mentalities, including the mentality of 

offering or receiving only something 

for the provision of a service, come 

precisely from the mists of time, being 

deeply rooted in the Romanian system 

of thought. 

Basically, the poverty of the years 

of communism and the freedom that 

emerged after 1990 opened a fierce 

race of enrichment, for all those 

“resourceful”, most of them masters of 

the Machiavellian principle “the 

purpose excuses the means”, but which 

has seriously “infected” many of those 

who still believed in prosperity through 

work and honesty.  

At the heart of corruption in 

Romania is the lack of transparency 

and the endemic lying, promoted by all 

public institutions, deeply and severely 
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sistemul de gândire românesc. 

Practic, sărăcia din anii 

comunismului și libertatea ce a apărut 

după 1990, au deschis o acerbă cursă a 

îmbogățirii, pentru toți cei 

„descurcăreți”, cei mai mulți adepți ai 

principiului machiavellic „scopul scuză 

mijloacele”, dar care i-a „infectat” grav 

și pe mulți dintre cei care mai credeau 

în prosperitate prin muncă și cinste.  

La baza corupției din România se 

află lipsa de transparență și minciuna 

endemică, promovată de toate 

instituțiile publice, adânc și grav 

politizate. Este intens promovată 

minciuna cu rang de lege, specifică 

mentalității comuniste, în dauna 

transparenței constructive. Minciuna, 

furtul, abuzul și corupția după 1990, 

sunt acelea care continuă să mențină 

neîncrederea cronică a populației în stat 

și în instituțiile sale. În acest sens, chiar 

instituțiile UE apreciază că în România 

una se zice și altceva se face. 

În condițiile minciunii și migrației 

unei mari părți a populației din 

România, la fel ca în vremurile lui 

Mihai Eminescu, în cea mai mare parte, 

nulitatea este recompensată în toate 

sistemele și instituțiile publice, astfel 

încât populația își pierde încrederea în 

acestea datorită birocrației, corupției și 

lipsei unei culturi organizaționale 

bazate pe meritocrație. 

Concluzionând cu privire la rolul și 

influența mentalității, putem afirma că 

în România, corupția nu este o 

problemă conjuncturală, ci este o 

problemă structurală, începând cu 

structurile psihice individuale, 

continuând cu structurile instituționale 

colective. Modul de manifestare a 

actelor de corupție, ca gesturi reflexe și 

mașinale din partea corupților și 

corupătorilor, de cele mai multe ori, 

pune în evidență caracterul înrădăcinat 

al acestui fenomen, adânc infiltrat în 

sistemul de gândire al societății 

politicized. The lie, which is specific to 

the communist mentality, is heavily 

promoted at the rank of law at the 

expense of constructive transparency. 

Lying, stealing, abuse and corruption 

after 1990 are those that continue to 

maintain chronic distrust of the 

population in the state and its 

institutions. In this respect, the EU 

institutions themselves appreciate that 

in Romania one is said and something 

else is done. 

Given the lies and the migration of a 

large part of the Romanian population, 

as in Mihai Eminescu’s time, for the 

most part, nullity is rewarded in all 

public systems and institutions, so the 

population loses confidence in them 

due to bureaucracy, corruption and the 

lack of an organizational culture based 

on meritocracy. 

Concluding on the role and 

influence of mentality, we can say that 

in Romania, corruption is not a 

conjuncture problem, but is a structural 

problem, starting with individual 

mental structures, continuing with 

collective institutional structures. The 

manifestation of acts of corruption, as 

reflex and machine gestures on the part 

of corrupts and corrupters, often 

highlight the ingrained character of this 

phenomenon, deeply infiltrated in the 

thinking system of Romanian inertial 

society. And this fact is highlighted by 

the very realities of the present, when 

arrests are made by the judiciary for 

corruption offenses committed in the 

midst of a coronavirus pandemic, 

including among police officers who 

have asked for bribes to ensure that a 

solution of classification and blocking 

of the investigation is put in place in 

the Prosecutor General’s Office, the 

estimated amount of bribes in this file 

is of 1.1 million EUR. 
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românești inerțiale. Iar, acest fapt este 

pus în evidență chiar de realitățile 

prezentului, când sunt operate arestări 

de către organele de justiție pentru 

infracțiuni de corupție comise în plină 

pandemie de coronavirus, inclusiv în 

rândul unor polițiști care au cerut mită 

pentru a asigura dispunerea de soluții 

de clasare și blocare a anchetei în 

Parchetul General, valoarea estimată a 

mitei în acest dosar fiind de 1,1 

milioane de Euro. 

 

Concluzii 

 

După cele constatate în cadrul 

acestui modest studiu empiric, putem 

afirma că în România mentalitatea are 

un rol extrem de important în adoptarea 

comportamentelor coruptibile sau, după 

caz, a atitudinilor și comportamentelor 

incoruptible. Tot acum, cel puțin parțial 

și sintetic, cred că putem să răspundem 

și la interogațiile din rezumat. Da, noi, 

românii, suntem considerați printre cei 

mai corupți din lume, deoarece, ca 

orice primitiv, ne-am fixat în 

mentalitățile retrograde specifice evului 

mediu și cele ale trecutului comunist, 

fiind tributari ai paradigmelor mentale 

specifice acelor timpuri. 

Astfel, românii sunt tributari unor 

modele mentale specifice trecutului 

istoric pe care l-au parcurs, care includ 

minciuna și lipsa de transparență, însă 

acestea nu sunt cele mai determinante 

cauze ale corupției din România, ele 

având doar rolul de a întreține focul viu 

al acestui adevărat flagel. Mentalitățile 

comuniste fixe și negative, lipsa de 

transparență și minciuna, toate sunt 

generatoare de suspiciuni că în spatele 

acestora ar fi ceva ascuns, ceva de 

genul conspirațiilor și al intereselor 

imorale de grup, ceea ce afectează 

continuu și negativ percepția românilor 

cu privire la corupție, chiar dacă mare 

parte din aceștia nu au fost implicați în 

 

Conclusions 

 

According to the findings of this 

modest empirical study, we can say 

that in Romania the mentality has an 

extremely important role in adopting 

corruptible behaviors or, as the case 

may be, incorruptible attitudes and 

behaviors. Also now, at least partially 

and synthetically, I think we can 

answer the questions in the abstract. 

Yes, we, Romanians, are considered 

among the most corrupt in the world, 

because, like any primitive, we have 

fixed ourselves on the retrograde 

mentalities specific to the Middle Ages 

and those of the communist past, being 

tributaries of the mental paradigms 

specific to those times. 

Thus, Romanians are tributes to 

mental models specific to the historical 

past that they have gone through which 

include lying and lack of transparency, 

but these are not the most decisive 

causes of corruption in Romania, they 

are intended to maintain the living fire 

of this true scourge. Fixed and negative 

communist mentalities, lack of 

transparency and lies, all generate 

suspicions that behind them would be 

something hidden, something like 

conspiracies and immoral group 

interests, what continuously and 

negatively affect the perception of 

Romanians regarding corruption, even 

if most of them were not involved in it 

as corrupters. 

Also, in our opinion, high-level 

corruption, the great corruption, could 

not have reached such developments, 

had it not been for the generalized 

mentality of the small corruption, 

which comes in time, from the poverty 

and customs of communist life, so that 

the fault belongs to all of us, both to 

those who give and to those who 

accept and receive bribes by virtue of a 
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aceasta în calitate de corupători. 

De asemenea, în opinia noastră, 

corupția la nivel înalt și marea corupție, 

nu ar fi putut să ajungă la asemenea 

evoluții, dacă nu ar fi existat 

mentalitatea generalizată a micii 

corupții, care vine în timp, din sărăcie 

și cutumele vieții comuniste, astfel că 

vina ne aparține nouă, tuturor 

românilor, deopotrivă, atât celor care 

dau, cât și celor care acceptă și primesc 

mita, în virtutea unei inerții confuze și 

de neînțeles. 

În ciuda activităților de prevenire și 

combatere a actelor de corupție 

desfășurate de instituțiile judiciare ale 

statului, sunt încă mulți oameni care 

cer, oferă sau, după caz, acceptă și 

primesc, cu nonșalanță, mită. Nu există 

un profil special al persoanelor care 

dau sau care primesc mită. Nimeni nu 

se naște primitor de mită. Se poate 

vorbi însă de un comportament învățat 

și cultivat prin puterea exemplului. Iar, 

în cazul corupției din România, cel mai 

periculos exemplu este cel care vine de 

sus în jos, deoarece conduce la 

generalizarea lui în rândul maselor largi 

ale populației. 

Urmare acestor constatări, apreciem 

că lupta anticorupție trebuie să schimbe 

gândirea colectivistă a politicienilor. 

Măsurile de reducere a corupției, a 

conflictelor de interese și a 

favoritismului, trebuie să fie asociate 

cu schimbări structurale și de 

mentalitate profunde în cadrul 

organismelor publice și al societății, în 

general, și nu doar prin simpla adoptare 

a unor acte legislative și cu asigurarea 

unei conformități pur formale [24]. 

Avem în vedere renunțarea totală la 

minciună și la lipsa de transparență, 

precum și respectarea întocmai a 

legilor, în primul rând de către cei care 

și le-au asumat, elaborându-le, condiție 

importantă pentru creșterea gradului de 

încredere în instituțiile statului și în 

confusing and incomprehensible 

inertia. 

Despite the activities of preventing 

and combating acts of corruption 

carried out by the judicial institutions 

of the state, there are still many people 

who demand, offer or, where 

appropriate, accept and receive, 

nonchalantly, bribes. There is no 

special profile of people who give or 

receive bribes. No one is born 

receiving bribes. One can speak of a 

behavior learned and cultivated by the 

power of example. And, in the case of 

corruption in Romania, the most 

dangerous example is the one that 

comes from top to bottom, because it 

leads to its generalization among the 

broad masses of the population. 

Following these findings, we 

appreciate that the fight against 

corruption must change the collectivist 

thinking of politicians. Measures to 

reduce corruption, conflicts of interest 

and favoritism must be associated with 

profound structural and mental changes 

within public bodies and society in 

general, and not simply by adopting 

legislation and ensuring purely formal 

conformity [24]. We have in mind the 

total renunciation of lies and lack of 

transparency, as well as the exact 

observance of laws, first of all by those 

who have assumed them, by 

elaborating them, an important 

condition for increasing the degree of 

trust in state institutions and leaders, as 

well as the degree of compliance 

among the entire population. Also, in 

our view, the deep and sustainable 

consolidation of the positive mentality 

in conditions of transparency should 

lead to another type of behavior 

learned through the power of example, 

that of honorary resignation in various 

situations of failure. Thus, we have in 

mind that in the face of unfavorable 

developments in integrity situations, 
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liderii acestora, precum și a gradului de 

conformare în rândul întregii populații. 

De asemenea, în concepția noastră, 

consolidarea profundă și sustenabilă a 

mentalității pozitive în condiții de 

transparență ar trebui să conducă la un 

alt tip de comportament învățat prin 

puterea exemplului, acela al demisiei 

de onoare în diferite situații de eșec. 

Avem în vedere, astfel, faptul că în 

condițiile evoluțiilor nefavorabile ale 

unor situații privind integritatea, 

onoarea obligă pe oricine să își asume 

erorile și greșelile, fără a încerca să fie 

transferate către altcineva. Numai 

justiția poate să stabilească adevărul și 

să facă dreptate, în orice situație. 

Nimeni nu poate fi mai presus de lege, 

și nu se poate considera nevinovat de 

facto. 

Pentru a limita sau elimina, în cel 

mai fericit caz, corupția din instituțiile 

publice ale statului (începând cu cele 

fundamentale: Parlament, Guvern, 

ministere, etc.), centrale și locale, 

precum și din orice tip de organizație, 

inclusiv din justiție, considerăm că se 

impune, ca, simultan, să fie redusă spre 

„zero” toleranța față de orice incident 

de integritate și să fie dezvoltată 

atitudinea de respingere a oricărui tip 

de incident de integritate din partea 

tuturor angajaților din organizație, ca 

deziderat spre care ar trebui să tindă 

toate organizațiile, și în special liderul 

organizației, care trebuie să știe să le 

dezvolte subordonaților o atitudine 

corectă și pozitivă, dar și să le 

transmită, cu orice ocazie, că nu 

tolerează nicio disfuncție, demonstrând 

acest aspect prin exemplul său 

personal. 

Totodată, pentru ca România să aibă 

un destin european de succes, să fie o 

țară ca în Occident, așa cum și-o doresc 

românii onești, care muncesc din greu 

pentru fiecare lucru din viața lor, 

apreciem că este necesară schimbarea 

honor obliges everyone to take on 

mistakes and mistakes, without trying 

to be transferred to someone else. Only 

justice can establish the truth and do 

justice in any situation. No one can be 

above the law, and no one can be 

considered de facto innocent. 

In order to limit or eliminate, in the 

happiest case, corruption in the public 

institutions of the state (starting with 

the fundamental ones: Parliament, 

Government, ministries, etc.), central 

and local, as well as in any type of 

organization, including from the 

judiciary, we consider that it is 

necessary, at the same time, to reduce 

the tolerance to any integrity incident 

and to develop the attitude of their 

rejection on the part of all employees 

in the organization, as a desire for all 

organizations, and in particular the 

leader of the organization, who must 

know how to develop a fair and 

positive attitude for subordinates, but 

also to convey to them, at any 

opportunity, that he does not tolerate 

any dysfunction, demonstrating this by 

his personal example. 

At the same time, for Romania to 

have a successful European destiny, to 

be a country like in the West as honest 

Romanians want it, we appreciate that 

there is an urgent need to change the 

retrograde mentality and the negative 

spirit, the source of endemic poverty 

and corruption in this country. To this 

end, eliminating any kind of resistance 

forever, the change of mentality and 

the fight against corruption must start 

from within the political class, in order 

for it to improve its ability to build 

“vocation leaders”, based on three 

important criteria: - have passion for 

what they do (not do things because 

they work well as they are); - show 

high responsibility (in the sense of 

tracking results not for themselves, but 

for those who voted for him); - have a 
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urgentă a mentalității retrograde și a 

spiritului negativist, sursă a sărăciei și 

corupției endemice din această țară. În 

acest scop, eliminând pentru totdeauna 

orice fel de rezistențe, schimbarea 

mentalității și lupta anticorupție trebuie 

să pornească din interiorul clasei 

politice, pentru ca aceasta să-și 

îmbunătățească capacitatea de a 

construi „lideri de vocație”, pe baza a 

trei criterii importante: - să aibă 

pasiune pentru ceea ce fac (să nu mai 

facă lucruri de genul „merge și așa”); - 

să dea dovadă de înaltă 

responsabilitate (în sensul de urmări 

obținerea de rezultate nu pentru propria 

persoană, ci pentru cei care l-au votat); 

- să aibă simțul proporției, cumpătării 

și al bunei măsuri (să nu se lase 

dominați de grupurile de interese și de 

impulsurile primitive) [25]. 

În final, apreciem că, pentru a 

asigura sustenabilitatea și durabilitatea 

destinului european, noile mentalități ar 

trebui să fie în măsură să asigure 

posibilitatea ca nimeni să nu mai poată 

repeta vreodată greșelile trecutului și 

ale înaintașilor noștri. În acest fel, în 

mod cert, noua inerție va deveni o forță 

istorică vitală pozitivă care va 

funcționa numai în interesul major al 

poporului român, care merită cu 

prisosință să aibă un adevărat destin de 

învingător. 
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Rezumat: Pornind de la prezentarea şi 

analiza a două cazuri relevante, lucrarea 

abordează o serie de aspecte referitoare la 

abuzuri comise de lucrătorii de poliţie pe 

parcursul cercetării penale, concentrându-

se asupra faptelor de purtare abuzivă, 

cercetare abuzivă şi utilizarea excesivă a 

forţei. În deplină concordanţă cu 

normativele internaţionale, cadrul legal 

naţional include prevederi substanţiale 

referitoare la această problematică. 

Legislaţia constituie un instrument major, 

dar indirect, de prevenţie, sancţionând 

practicile abuzive după ce acestea sunt 

constatate, şi este numai unul dintre 

elementele necesare pentru o strategie 

preventivă cuprinzătoare şi eficientă. Prin 

urmare, obiectivul principal al studiului, 

este acela de a sublinia importanţa 

conceperii, implementării şi îmbunătăţirii 

permanente a măsurilor de prevenţie 

directă a comportamentelor abuzive, 

valorizând bunele practici la nivel 

internaţional, cunoştinţele dobândite prin 

utilizarea instrumentelor deja existente şi 

concluziile desprinse din analiza aspectelor 

generale şi a particularităţilor cazurilor 

investigate de către organele de urmărire 

penală abilitate. 
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Abstract: Based on the review of two 

relevant cases, the present paper 

approaches some aspects related to the 

facts of abuse committed by police 

workers during criminal investigations, 

focusing on abusive behaviour, abusive 

investigation and excessive use of force. 

In full accordance with the international 

normative, the national legal framework 

includes substantial provision with regard 

to the above mentioned issues. The 

legislation constitutes a major but 

indirect preventive instrument by 

sanctioning abusive practices after they 

occur and represents just one of the 

needed elements of a broader efficient 

preventive strategy. Therefore, the main 

objective of this study is to stress upon the 

importance of conceiving, implementing 

and permanently improving effective 

direct prevention measures, valuing the 

international best practices, the 

information gathered by the means of 

existing safeguard instruments, and the 

lessons learned by analyzing the general 

features and particularities of cases 

investigated by the law enforcement 

representatives. 
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I. Introducere. Consideraţii 

generale şi cadru conceptual 

 

Condiţiile speciale şi cu un grad 

sporit de risc, în care îşi desfăşoară 

activitatea lucrătorii de poliţie, impun 

uneori ca aceştia să folosească forţa, 

atât pentru a proteja cetăţenii cât şi 

pentru propria protecţie, iar normele 

legale în vigoare aduc o serie de 

precizări importante, în ceea ce priveşte 

împrejurările şi modalităţile în care 

poate fi aplicată, legitim, această 

măsură excepţională. În practică, sunt 

întâlnite situaţii în care, fie pentru că 

poliţiştii realizează o evaluare eronată a 

contextului, fie pentru că nu sunt 

suficient instruiţi şi abilitaţi în aplicarea 

corectă a principiului gradualităţii, sau 

aceștia tind să supraevalueaze 

autoritatea cu care sunt învestiţi, sunt 

comise abuzuri care pot ajunge până la 

aplicarea de rele tratamente şi 

încălcarea flagrantă a drepturilor celor 

cu care interacţionează. Aceste abuzuri 

contravin atât normelor legale, cât şi 

exigenţelor opiniei publice care solicită 

un comportament corect şi responsabil 

din partea reprezentanţilor poliţiei şi se 

aşteaptă ca aceştia să fie atât garanţi, 

cât şi promotori, ai respectării 

drepturilor fundamentale ale cetăţenilor 

[1]. 

Denumirea generică de rele 

tratamente, subsumează o varietate de 

comportamente şi acţiuni. În funcţie de 

gravitatea acestora [2], cadrul normativ 

internaţional face distincţia între ceea 

ce înseamnă tratament sau pedeapsă 

inumană (care provoacă suferinţe 

intense, fie fizice, fie mentale), 

tratament degradant (prin care se induc 

sentimente de frică, nelinişte sau de 

inferioritate, care duc la umilirea şi 

înjosirea persoanei, diminuând 

rezistenţa fizică sau morală a acesteia) 

 

I. Introduction. General 

considerations and conceptual 

framework 

 

Special conditions and a high 

degree of risk in the activity of the 

police workers sometimes require 

them to use force both to protect 

citizens and for their own protection. 

The legal framework in force includes 

a number of important provisions 

regarding the circumstances and how 

this exceptional measure can be 

legitimately applied. In practice, 

either because the policemen wrongly 

evaluate the context, they are not 

sufficiently trained and empowered in 

the correct application of the principle 

of graduality or tend to overestimate 

the authority they are invested, 

abusive practices might occur 

reaching up to the application of 

maltreatments and the flagrant 

violation of the rights of those with 

whom they interact. These abuses 

contravene both the legal norms and 

the demands of the public opinion for 

a correct and responsible behaviour 

from the police representatives which 

are expected to be both guarantors 

and promoters of citizens’ 

fundamental rights [1]. 

The generic concept of ill-

treatments covers a variety of 

behaviors and actions. Depending on 

their severity [2], the international 

normative distinguishes between 

inhuman treatment or punishment 

(which causes intense suffering, 

whether physical or mental), 

degrading treatment (through which 

feelings of fear, anxiety or inferiority 

induce humiliation and the 

deprivation of the person diminishing 

his or her physical or moral 

resistance) and torture defined as “an 
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şi tortură definită ca „act prin care se 

provoacă unei persoane, cu intenţie, o 

durere sau suferinţe puternice (intense) 

fizice sau psihice [...] atunci când o 

asemenea durere sau suferinţă este 

provocată de un agent al autorităţii 

publice sau de orice persoană care 

acţionează cu titlul oficial ori la 

instigarea sa ori cu consimţământul ei 

expres sau tacit” [3]. 

O problematică aparte, abordată atât 

din perspectivă normativă cât şi în 

studiile şi rapoartele de specialitate, 

este cea referitoare la conduita faţă de 

persoanele aflate în custodie, pe 

parcursul procedurilor poliţieneşti 

(anchetare, arestare sau detenţie). 

Momentul luării în custodie, ca şi 

primele ore sau zile după acesta, se 

înscriu în intervalul critic, în care există 

cel mai mare risc de manifestare a unor 

comportamente abuzive şi violente, atât 

din partea poliţiştilor cât şi din partea 

persoanelor cărora li se atribuie o 

calitate procesuală în procesul penal 

[4]. Aceasta, deoarece, sub impactul 

imediat al evenimentelor, persoanele 

reţinute sunt deseori într-o stare 

accentuată de surescitare, dar şi de 

vulnerabilitate, iar poliţiştii resimt cel 

mai acut presiunea de a obţine 

informaţii relevante din partea acestora 

[5]. 

 

II. Analize de caz privind abuzuri 

săvârșite de polițiști 

 

Cazurile prezentate în cele ce 

urmează vizează abuzurile săvârşite de 

D.N. (subinspector de poliţie), A.R. şi 

B.C. (agenţi principali de poliţie), în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu ca 

organe de cercetare penală, în perioada 

ianuarie-februarie 2010. 

2.1. Abuz săvârșit de polițiști în 

urma intervenției la o sesizare de 

tulburare a liniștii publice. În primul 

act by which severe pain or suffering, 

whether physical or mental [...] when 

such pain or suffering is inflicted by 

or at the instigation of or with the 

consent or acquiescence of a public 

official or other person acting in an 

official capacity” [3]. 

A particular issue addressed both 

from the normative and the scientific 

perspective is concerning the conduct 

towards the persons in custody during 

the police procedures (investigation, 

arrest or detention). The moment of 

being taken into custody, as well as 

the first hours or days thereafter, is 

included in the critical interval in 

which there is the greatest risk of 

manifesting abusive and violent 

behaviors both by the policemen and 

by the persons to whom a procedural 

quality is attributed in the criminal 

proceedings [4]. This is because, 

under the immediate impact of the 

events, the detained persons are often 

in a state of heightened surescitation 

and vulnerability, and the police feel 

the most acute pressure to obtain 

relevant information from them [5].  

 

II. Case analysis of abuses 

committed by police 

 

The cases presented below concern 

the abuses committed by D.N. (sub-

inspector of police), A.R. and B.C. 

(senior police officers) in the exercise 

of their duties as criminal 

investigators during January-February 

2010. 

2.1. Abuse committed by police 

following the intervention at a public 

disturbance notification. In the first 

case, two crews of the Community 

Police intervened following a 

complaint regarding the disturbance 

of public peace by T.M. (later injured 

party) and three other citizens. 
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caz, două echipaje ale Poliţiei 

Comunitare au intervenit ca urmare a 

unei sesizări privind tulburarea liniştii 

publice de către T.M. (ulterior parte 

vătămată) şi alţi trei cetăţeni. Deoarece 

aceştia au refuzat să se legitimeze sau 

să comunice datele personale şi, de 

asemenea, au refuzat să fie conduşi la 

sediul poliţiei în vederea identificării, 

manifestând un comportament verbal 

agresiv, lucrătorii poliţiei comunitare 

au solicitat sprijinul poliţiei oraşului. 

La faţa locului s-au prezentat atât o 

grupă operativă a Poliţiei Orăşeneşti 

din care făceau parte subinspectorul de 

poliţie D.N. şi agentul principal A.R., 

cât şi jandarmi din cadrul 

Inspectoratului Judeţean de 

Jandarmerie. Doi dintre cei patru 

cetăţeni au fugit de la faţa locului. T.M. 

a refuzat în continuare să coopereze cu 

organele de poliţie şi, prin urmare, a 

fost imobilizat, încătuşat şi condus la 

sediul poliţiei, împreună cu B.M.S., de 

asemenea implicat în incident.  

Ulterior, T.M. a înaintat o plângere 

privind relele tratamente la care a fost 

supus la sediul Poliţiei Orăşeneşti, 

respectiv faptul că a fost lovit cu 

pumnii şi cu picioarele, precum şi cu o 

bâtă de baseball. Plângerea a fost 

susţinută de un certificat medico-legal, 

emis la două zile după evenimente, şi 

de acte medicale. Din aceste 

documente reieşea că T.M. prezenta 

leziuni traumatice care puteau fi 

produse prin lovire cu un corp dur şi, 

de asemenea, leziuni produse prin 

comprimare la nivelul articulaţiilor 

pumnilor. Chiar dacă nu a pus în 

pericol viaţa victimei, gravitatea 

leziunilor a impus aproximativ 8 zile de 

îngrijiri medicale.  

Pe parcursul cercetării, atât partea 

vătămată, cât şi martorul B.M.S., au 

indicat, pe baza planşelor foto, că cei 

care au realizat agresiunea asupra lui 

Because they refused to legitimize or 

disclose their personal data, and also 

refused to be brought to the police 

headquarters for identification, 

displaying aggressive verbal behavior, 

community police workers sought the 

support of the city police. On the spot 

were presented both an operative 

group of the City Police, of which the 

sub-inspector of police D.N. and the 

senior agent A.R., as well as the 

gendarmes from the Gendarmerie 

County Inspectorate. Two of the four 

citizens fled the scene. T.M. further 

refused to cooperate with the police, 

and was therefore immobilized, 

handcuffed and taken to the police 

station, together with B.M.S., also 

involved in the incident. 

Later, T.M. filed a complaint 

regarding the ill-treatment he was 

subjected to at the City Police 

headquarters, namely the fact that he 

was hit with the fists and feets as well 

as with a baseball bat by the police 

officers who investigated him. The 

complaint was supported by a forensic 

certificate issued two days after 

events and by other medical 

documents. From these documents it 

was shown that T.M. presented 

traumatic injuries that could be 

produced by hitting with a hard object 

and also injuries caused by 

compression on the joints of the fists. 

Even if it did not endanger the 

victim’s life, the severity of the 

injuries required about 8 days of 

medical care. 

During the investigation, both the 

injured party and the witness B.M.S. 

indicated, based on the photo boards, 

that those who carried out the 

aggression on T.M. were the sub-

inspector of police D.N. and senior 

agent A.R. Both in the criminal 

prosecution stage and in front of the 
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T.M., au fost subinspectorul de poliţie 

D.N. şi agentul principal A.R. Atât în 

etapa de urmărire penală, ca şi în faţa 

instanţei de fond, cei doi lucrători de 

poliţie nu au recunoscut faptele, 

susţinând că leziunile constatate au fost 

urmare a comportamentului violent 

manifestat de T.M., atât în momentul 

imobilizării şi încătuşării, cât şi la 

sediul poliţiei, acesta lovindu-se violent 

de masă. De asemenea, cei doi nu s-au 

prezentat pentru efectuarea testului 

poligraf. Din declaraţiile celori 22 de 

martori, dintre care 4 lucrători ai 

Poliţiei Comunitare şi doi lucrători ai 

poliţiei orăşeneşi, audiaţi pe parcursul 

cercetărilor, a reieşit însă că partea 

vătămată nu a fost implicată în nicio 

altercaţie şi nu a prezentat urme de 

violenţă anterior conducerii la secţie. 

Chiar dacă nu a existat niciun martor 

direct al violenţelor, coroborarea 

declaraţiilor cu constatările medico-

legale privind leziunile fizice, precum 

şi cu constatarea tehnico-ştiinţifică 

asupra comportamentului simulat al 

victimei, au condus la trimiterea în 

judecată a celor doi lucrători de poliţie 

pentru purtare abuzivă, în conformitate 

cu prevederile art. 250 alin. 3 din Codul 

Penal din anul 1969, neputându-se 

reţine circumstanţa atenuantă a scuzei 

provocării, prevăzută de art.73 alin. 1 

lit. b. 

2.2. Abuz săvârșit de polițiști cu 

ocazia audierii suspectului. În cel de al 

doilea caz, ca urmare a întocmirii unui 

dosar penal in rem pentru sustragerea 

mai multor bunuri din sediul unei 

societăţi comerciale, s-a autorizat 

efectuarea de percheziţii la domiciliile 

a patru cetăţeni suspectaţi de comiterea 

faptei de furt. Deşi nu au fost 

descoperite bunuri incriminatoare, cei 

patru suspecţi au fost conduşi la sediul 

Poliţiei Orăşeneşti în vederea 

continuării cercetărilor.  

court of law the two police workers 

denided the allegations, claiming that 

the injuries were due to the violent 

behavior manifested by T.M. at the 

time of immobilization and 

handcuffing and at the police 

headquarters where he was violently 

hitting the table. Also, the two did not 

show up for the polygraph test. From 

the statements of the 22 witnesses, of 

which 4 workers of the Community 

Police and two workers of the City 

Police, heard during the 

investigations, it turned out that the 

injured party was not involved in any 

altercation and did not show traces of 

violence before to be led at the police 

station. Even if there were no direct 

eyewitnesses to the acts of violence, 

the corroboration of the statements 

with the forensic findings regarding 

the physical injuries as well as the 

technical-scientific results on the 

simulated behavior of the victim, led 

to the prosecution of the two police 

officers for abusive behavior in 

according to the provisions of art. 

250, paragraph 3 of the Criminal 

Code of 1969, not being able to retain 

the mitigating circumstance of the 

excuse of the challenge provided by 

article 73, paragraph 1 letter b. 

2.2. Police abuse when the suspect 

is heard. In the second case, 

following the preparation of an in rem 

criminal file for the theft of several 

goods from the headquarters of a 

certain company, it was issued an 

authorization to carry out searches at 

the homes of four citizens suspected 

of committing the robbery. Although 

no incriminating goods were found, 

the four suspects were taken to the 

City Police headquarters for further 

investigations. 

At the police station, A.F., a person 

suspected of having committed the 
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La sediul poliţiei, A.F., persoană 

bănuită de săvârşirea infracţiunii, a fost 

audiat de către subinspectorul de poliţie 

D.N. şi agentul principal B.C. Aşa cum 

rezultă din declaraţia părţii vătămate, 

precum şi din certificatul medico-legal 

eliberat a doua zi după audieri, ca 

urmare a nerecunoaşterii faptei de furt, 

A.F. a fost agresat de cei doi lucrători 

de poliţie aflaţi în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu, cu prilejul 

efectuării interogatoriului acestuia. 

Loviturile aplicate, precum şi utilizarea 

unei lanterne cu electroşocuri, au 

provocat victimei leziuni care au 

necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.  

Deşi concluziile examinării medico-

legale şi cele ale examinării tehnico 

ştiinţifice, privind comportamentul 

simulat al părţii vătămate, cât şi 

declaraţiile martorilor (o parte dintre 

aceştia fiind lucrători de poliţie) au 

confirmat plângerea înaintată de A.F. 

privind relele tratamente la care a fost 

supus pe parcursul audierilor, de către 

cei doi lucrători de poliţie pe care i-a 

identificat pe baza planşelor foto, 

aceştia din urmă au negat comiterea 

faptelor şi, de asemenea, nu s-au 

prezentat pentru efectuarea testului 

poligraf.  

În conformitate cu probele 

administrate, deşi nici în acest caz nu a 

existat niciun martor direct la 

săvârşirea violenţelor, s-a decis 

trimiterea în judecată a celor doi 

lucrători de poliţie pentru comiterea 

faptelor de arestare nelegală şi 

cercetare abuzivă, în conformitate cu 

prevederile art. 266 alin. 2 din Codul 

penal din anul 1969, constatându-se că 

în dosarul în cadrul căruia s-au realizat 

percheziţiile domiciliare, nu începuse 

urmărirea penală in personam.  

Cazurile prezentate au caracteristici 

şi elemente comune, despre care 

considerăm că necesită să fie 

crime, was enquired by police sub-

inspector D.N. and senior agent B.C. 

As it results from the statement of the 

injured party, as well as from the 

forensic certificate issued the day 

after the hearings, following the theft 

denial, A.F. was assaulted by the two 

police workers in the exercise of their 

duties, during the interrogation. The 

blows applied and the use of an 

electric shock lantern caused the 

victim injuries that required 8-9 days 

of medical care. 

Although the conclusions of the 

forensic examination and those of the 

scientific technical examination 

regarding the simulated behavior of 

the injured party as well as the 

statements of witnesses (some of them 

being police workers) confirmed the 

complaint submitted by A.F. 

regarding the ill-treatment he was 

subjected to during the hearings by 

the two police workers he identified 

on the basis of the photo boards, the 

policemen denied the facts and also 

did not show up for the polygraph 

test. 

According to the evidence 

administered, although there was no 

direct witness to the violence in this 

case either, it was decided to sue the 

two police workers for committing the 

acts of illegal arrest and abusive 

investigation, in accordance with the 

provisions of art. 266, paragraph 2 of 

the Criminal Code of 1969, finding 

that the house searches were carried 

out while the criminal investigation in 

personam had not begun. 

The presented cases have some 

common elements and characteristics 

that we consider to be highlighted. 

Thus, in both situations, facts of abuse 

were claimed and subsequently 

documented, consisting of bodily 

injury of the victims as a result of 
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subliniate. Astfel, în ambele speţe, au 

fost reclamate şi ulterior documentate 

fapte de abuz, constând în vătămarea 

corporală a victimelor, ca urmare a 

comiterii unor acte de violenţă de către 

lucrători de poliţie aflaţi în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu. Cercetarea şi 

reconstituirea faptelor a întâmpinat o 

serie de dificultăţi generate, măcar în 

parte, de aspecte specifice ale acestui 

tip de speţe, aşa cum indică şi literatura 

de specialitate, în special de inexistenţa 

martorilor direcţi [6], de lipsa de 

cooperare din partea lucrătorilor de 

poliţie împotriva cărora au fost făcute 

plângerile şi de contradicţiile din 

declaraţiile acestora. Prin urmare, 

concluziile anchetei s-au fundamentat 

exclusiv pe relatările victimelor, ale 

martorilor indirecţi şi pe evidenţele din 

actele medicale şi certificatele medico-

legale.  

Este semnificativ, de asemenea, că 

în cele două cazuri au fost implicaţi 

lucrători din aceeaşi secţie de poliţie, 

faptele s-au desfăşurat succesiv, la o 

scurtă perioadă de timp una după alta 

(30 de zile), iar unul dintre poliţişti, 

subinspectorul D.N., a fost implicat şi 

ulterior inculpat, în ambele speţe. De 

asemenea, în situaţia reclamată de A.F., 

deşi au fost martori civili care au 

indicat că strigătele de durere ale 

victimei s-au putut auzi pe coridoarele 

secţiei, ceilalţi poliţiştii aflaţi în cadrul 

secţiei în acele momente nu au 

menţionat acest aspect, şi au declarat că 

nu au putut observa vreun indiciu fizic 

al loviturilor după încheierea audierii 

sau în momentul în care partea 

vătămată a părăsit sediul poliţiei. 

Toate acestea pot conduce la 

concluzia că, în unitatea respectivă, 

astfel de practici erau relativ frecvente, 

iar tendinţa unor poliţişti de a manifesta 

un comportament agresiv, ignorând atât 

normele de conduită cât şi prevederile 

committing acts of violence by police 

workers in the exercise of their duties. 

The investigation and reconstitution 

of the facts encountered a series of 

difficulties generated, at least partly, 

by specific aspects of this type of 

cases, as the specialized literature 

indicates, in particular by the lack of 

direct witnesses [6], by the lack of 

cooperation from the police workers 

against whom complaints were issued, 

and by the contradictions in their 

statements. Therefore, the conclusions 

of the investigations were based 

exclusively on the victims’ reports, of 

the indirect witnesses’ declarations 

and on the evidences from the 

medical documents and forensic 

certificates. 

It is also significant that in both 

cases workers from the same police 

station were involved, the facts were 

carried out successively, at a short 

time one after another (30 days), and 

one of the policemen, the sub-

inspector DN , was implicated and 

subsequently charged in both cases. 

Also, in the situation demanded by 

the AF, although there were civil 

witnesses who indicated that the 

victim's cries of pain could be heard 

on the corridors of the section, the 

other police officers on duty at that 

time did not mention this aspect and 

stated that they could not see any 

physical indication of the blows after 

the hearing was over or when the 

injured party left the police quarters. 

All these can lead to the conclusion 

that such practices were relatively 

common in the unit and the tendency 

of some policemen to exhibit 

aggressive behavior, ignoring both the 

rules of conduct and the legal 

provisions, was obvious and tolerated. 
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legale, era evidentă şi tolerată. 

 

III. Cadrul legal naţional şi 

internaţional de interzicere a 

violențelor exercitate de polițiști în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu 

 

Interzicerea relelor tratamente are 

valoare de normă imperativă, 

nesuportând derogări, iar dreptul 

persoanelor, de a nu fi supuse unor 

astfel de acţiuni din partea 

reprezentanţilor autorităţilor statului, 

este unul intangibil şi absolut. În 

legislaţia naţională, acest drept este 

explicit exprimat şi garantat de 

Constituţia României, prin Articolul 22 

privind dreptul cetăţenilor la viaţă şi la 

integritate fizică şi psihică. În ceea ce 

priveşte activitatea lucrătorilor de 

poliţie, Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, indică obligaţia poliţiştilor de 

a avea un comportament civilizat şi de 

a dovedi „stăpânire de sine, capacitate 

de comunicare şi abilităţi de gestionare 

a situaţiilor conflictuale” (art. 21, alin. 

3), şi că „folosirea forţei fizice nu 

trebuie să aibă ca scop provocarea unor 

suferinţe fizice, altele decât cele 

inerente înfrângerii rezistenţei fizice a 

persoanei” (art. 32ˆ10, alin. 2).  

Codul de etică şi deontologie al 

poliţistului [7] stipulează că lucrătorul 

de poliţie „are obligaţia să respecte 

întocmai drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului, prevăzute de 

lege şi de Convenţia europeană a 

drepturilor omului”, „execută acţiuni în 

forţă ca măsură excepţională, în strictă 

conformitate cu prevederile legale şi 

numai în situaţii de absolută necesitate, 

pentru îndeplinirea unui obiectiv 

legitim” şi că „acţiunile în forţă 

desfăşurate de poliţie trebuie 

subordonate principiilor necesităţii, 

gradualităţii şi proporţionalităţii”. 

 

III. The national and 

international legal framework for 

the prohibition of violence exercised 

by police officers in the exercise of 

their duties 

 

The prohibition of ill-treatment has 

the value of an imperative norm, it 

does not tolerate derogations and the 

right of the people not to be subjected 

to such actions by the representatives 

of the state authorities is an intangible 

and absolute one. In the national 

legislation this right is explicitly 

expressed and guaranteed by the 

Romanian Constitution through 

Article 22 regarding the citizens' right 

to life and to physical and mental 

integrity. Regarding the activity of the 

police workers, Law no. 218/2002 on 

the organization and functioning of 

the Romanian Police indicates the 

obligation of the police officers to 

have a civilized behavior and to prove 

“self-control, communication capacity 

and skills for managing conflict 

situations” (Article 21, paragraph 3) 

and that “the use the physical force 

must not have the purpose of 

provoking physical suffering, other 

than those inherent in the defeat of the 

physical resistance of the person” 

(Article 32ˆ10, paragraph 2).  

The Code of Ethics and 

Deontology of the Police [7] 

stipulates that the police worker “has 

the obligation to respect the 

fundamental human rights and 

freedoms, as provided by law and the 

European Convention on Human 

Rights”, “executes actions in force as 

an exceptional measure, in strict 

accordance with the legal provisions 

and only in situations of absolute 

necessity, for the fulfillment of a 

legitimate objective”and that “the 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Dragoș Constantin FLOREA 

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

139 

Documentul mai prevede că, orice 

acţiune în forţă trebuie să se realizeze 

cu „respectarea demnităţii umane”, 

fiind interzise în orice împrejurare 

„actele de tortură, tratamentele şi 

pedepsele inumane sau degradante, 

constrângerile fizice ori psihice”. De 

asemenea, atât Codul penal din anul 

1969, aflat în vigoare la momentul 

săvârşirii faptelor din speţele supuse 

analizei, cât şi cel aflat în vigoare, 

sancţionează abuzul, aplicarea de rele 

tratamente şi utilizarea violenţei de 

către organele de cercetare penală.   

Întreg acest cadru normativ naţional, 

este armonizat cu legislaţia 

internaţională şi, în special, cu cea a 

Uniunii Europene.  

La nivel internaţional, principalul 

fundament este constituit de Carta 

Internaţională a Drepturilor Omului, 

care include o serie amplă de drepturi, 

detaliată şi completată ulterior în 

tratate, declaraţii şi convenţii.  

Din perspectiva problematicii 

abordate în prezenta lucrare, o 

relevanţă deosebită o are Pactul 

Internaţional cu privire la Drepturile 

Civile şi Politice, care instituie un 

complex de garanţii în ceea ce priveşte 

protejarea de exerciţiul abuziv al puterii 

publice, a persoanelor răspunzătoare 

pentru comiterea unor infracţiuni sau 

pentru încălcarea ordinii publice, 

printre care şi dreptul de a nu fi supuse 

torturii, pedepeselor sau tratamentelor 

crude, inumane sau degradante 

(articolul 7).  

Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului, în articolul 3, extinde această 

prevedere, precizând că „nimeni nu 

poate fi supus torturii și nici pedepselor 

sau tratamentelor inumane sau 

degradante”, iar prevederile Convenţiei 

împotriva Torturii şi altor Pedepse ori 

Tratamente Crude, Inumane sau 

Degradante, detaliază obligaţiile 

actions in force carried out by the 

police must be subordinated to the 

principles of necessity, graduality and 

proportionality”. The document also 

stipulates that any in force action 

must be carried out with “respect for 

human dignity” being prohibited in 

any circumstance “acts of torture, 

inhuman or degrading treatment and 

punishment, physical or mental 

restraint”. Also, both the Criminal 

Code of 1969, which was in force at 

the time of committing the acts of the 

species under analysis, as well as the 

one in force, sanctions the abuse, the 

application of ill-treatment and the 

use of violence by the criminal 

investigation bodies. 

As a whole, the national legal 

framework is harmonized with the 

international law and especially with 

the European Union one.  

At international level, the main 

foundation is the International Charter 

of Human Rights, which includes a 

wide range of rights, detailed and 

subsequently supplemented in 

treaties, declarations and conventions.  

From the perspective of the issue 

approached in this paper, the 

International Convention on Civil and 

Political Rights, which establishes a 

complex of safeguards regarding the 

protection of persons responsible for 

committing crimes or for violating the 

public order against the abusive 

exercise of the public power is of 

particular relevance. Among other, 

these persons have the right not to be 

subjected to torture, punishment or 

cruel, inhuman or degrading treatment 

(Article 7).  

The European Convention on 

Human Rights, in Article 3, extends 

this provision stating that “no one 

may be subjected to torture or 

inhuman or degrading treatment or 
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statelor semnatare, de a lua măsurile 

necesare, atât sub aspect legislativ, 

administrativ, judiciar, cât şi orice alte 

măsuri necesare pentru combaterea 

oricăror acte de tortură.  

Cu referire directă la forţele de 

poliţie, în anul 2001, recomandarea 

10/2001 a Comitetului de Miniştri al 

Consiliului Europei a avansat Codul 

European de Etică a Poliţiei, în care 

sunt indicate o serie de principii 

generale privind acţiunea poliţiei, 

principii care au fost incluse integral în 

Codul de etică şi deontologie a 

poliţistului din România. 

 

IV. Politici şi strategii pentru 

prevenirea abuzului din partea 

forţelor de poliţie pe parcursul 

cercetării penale 

 

Prevenirea actelor de utilizare 

excesivă a forţei, de rele tratamente şi 

de tortură din partea organelor statului 

şi, specific, a lucrătorilor de poliţie este 

un domeniu prioritar la nivel european 

şi, de asemenea, o preocupare 

importantă în cadrul Poliţiei Române. 

La nivel de principiu, garanţiile oferite 

de cadrul normativ au o importantă 

valoare ca măsuri preventive. Alături 

de cele deja menţionate, ţinem să 

evidenţiem importanţa ca, pe întreg 

parcursul activităţilor poliţieneşti 

implicate de desfăşurarea anchetelor 

penale, să se respecte principiul 

prezumţiei de nevinovăţie [8] care 

trebuie aplicat, fără niciun fel de 

discriminare, tuturor persoanelor, fie 

suspectate sau inculpate. Respectarea 

acestui principiu este în relaţie directă 

cu principiul aflării adevărului, precum 

şi cu asigurarea caracterului echitabil al 

procesului penal, cu garantarea 

demnităţii şi libertăţii umane [9] şi 

trebuie să se reflecte în modul de 

administrare şi de apreciere a probelor, 

punishment”, and the provisions of 

the Convention against Torture and 

other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment detail the 

obligations of signatory states to take 

the necessary measures, both from a 

legislative, administrative, judicial 

point of view, and any other measures 

necessary to combat any acts of 

torture.  

With direct reference to the police 

forces, in 2001, Reccommendation 

10/2001 of the Committee of 

Ministers of the Council of Europe 

advanced the European Code of 

Police Ethics, which indicates a 

number of general principles 

regarding police action, principles that 

have been fully included in the Code 

of Ethics and Deontology of the 

Romanian Police. 

 

IV. Policies and strategies for the 

prevention of abuse by the police 

forces during the criminal 

investigation 

 

Preventing acts of excessive use of 

force, ill-treatment and torture by 

state bodies and, specifically, by the 

police workers is a priority area at 

European level and also an important 

concern within the Romanian Police. 

As principles, the guarantees offered 

by the normative framework have an 

important value of preventive 

measures. In addition to those already 

mentioned, we would like to 

emphasize the importance that, 

throughout the police activities 

involved in conducting criminal 

investigations, the presumption of 

innocence principle [8] should be 

uphold and applied, without any 

discrimination, to all persons, whether 

suspected or accused. The observance 

of this principle is in direct relation 
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acestea fiind considerate concludente 

numai în măsura în care contribuie la 

aflarea certă a adevărului [10]. 

Un element esenţial al strategiilor de 

prevenţie a abuzurilor şi a relelor 

tratamente, este reprezentat de 

instituirea unor mecanisme de 

monitorizare a respectării cadrului 

legislativ. Prin Convenţia pentru 

Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau 

Tratamentelor Inumane sau 

Degradante, a fost creat un Comitet 

internaţional (C.P.T. - Comitetul pentru 

Prevenţia Torturii), un mecanism 

european extrajudiciar, a cărui 

principală sarcină este să examineze, 

prin vizite periodice sau ad-hoc, 

tratamentul aplicat persoanelor private 

de libertate, să identifice potenţialele 

riscuri şi să elaboreze recomandări 

pentru guvernele naţionale, în vederea 

întăririi măsurilor de protecţie a 

persoanelor private de libertate. În anul 

2001, C.P.T. a elaborat un pachet de 

standarde [11] dintre care o parte 

vizează în mod special tratamentul 

aplicat persoanelor aflate în custodia 

poliţiei în etapa anchetelor. Sunt 

indicate aici norme privind, atât 

condiţiile care trebuie asigurate acestor 

persoane, cât şi o serie de aspecte 

procedurale care, implementate în mod 

corect, constituie măsuri preventive 

directe: notificarea legală a celor luaţi 

în custodie şi informarea în scris a 

acestora privind drepturile pe care le 

au, asigurarea accesului la un avocat 

precum şi asigurarea accesului la o 

asistenţă medicală adecvată. Pe lângă 

acestea, se indică utilitatea întocmirii 

unui dosar unic, în care să se 

consemneze momentul şi motivul 

privării de libertate, starea generală 

fizică şi mentală, precum şi toate 

evenimentele de pe parcursul custodiei 

(consultul medical, contactul cu 

avocatul şi cu membrii familiei, 

with the principle of finding the truth 

as well as with ensuring the fairness 

of the criminal trial, guaranteeing 

human dignity and freedom [9] and 

must be reflected in the way of 

administering and appreciating the 

evidences, these being considered 

conclusive only insofar as which 

contributes to the certainty of finding 

of the truth [10]. 

An essential element of the 

strategies to prevent abuse and ill-

treatment is the establishment of 

proper mechanisms to monitor 

compliance with the legislative 

framework. The Convention for the 

Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

has created an International 

Committee (CPT - Committee for the 

Prevention of Torture), an 

extrajudicial European mechanism 

whose main task is to examine, 

through regular or ad-hoc visits, the 

treatment applied to the persons 

deprived of their liberty, to identify 

potential risks and to develop 

recommendations for national 

governments for strengthening the 

protection measures for those persons. 

In 2001, C.P.T. has developed a 

package of standards [11] some of 

which are specifically envisaging the 

treatment to be applied to persons in 

police custody during the 

investigatory phase. These norms are 

regarding both the conditions to be 

provided to the detainees and a series 

of procedural aspects which, correctly 

implemented, constitute direct 

preventive measures: legal 

notification of those taken into 

custody and their written information 

of all their rights, ensuring access to a 

lawyer as well as ensuring access to 

adequate medical care. In addition, it 

is indicated the usefulness of drawing 
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interogatoriile, momentul eliberării, 

etc.). C.P.T. recomandă înregistrarea 

electronică a interogatoriilor, 

recomandare preluată, de altfel, şi în 

legislaţia naţională, atât ca o garanţie în 

ceea ce priveşte prevenirea relelor 

tratamente, cât şi ca un instrument în 

avantajul organelor de anchetă pentru 

documentarea investigaţiilor dar şi 

pentru verificarea şi cercetarea 

eventualelor plângeri sau acuzaţii de 

abuz.  

În ceea ce priveşte interogarea 

martorilor sau a suspecţilor, normele 

C.P.T. arată că, prin aceasta trebuie să 

se urmărească dobândirea unor 

informaţii precise şi fiabile, pentru 

descoperirea adevărului, şi nu obţinerea 

unei confesiuni de vinovăţie, ca 

principal mijloc de probă. Pentru 

aceasta, alături de pregătirea 

profesională adecvată a celor care 

conduc ancheta, se recomandă 

elaborarea şi respectarea unui cod de 

conduită pe parcursul interogatoriilor, 

precum şi abilitarea poliţiştilor în 

utilizarea unor metode moderne de 

anchetare, precum cea a interviului 

investigativ, focalizat pe obţinerea de 

probe şi evidenţe [12]. 

Implementarea unor mecanisme 

eficiente de monitorizare şi control, în 

ceea ce priveşte conduita profesională a 

lucrătorilor de poliţie este, de 

asemenea, un demers extrem de util, 

atât în prevenţia directă a abuzului şi a 

relelor tratamente, cât şi în direcţia 

identificării şi sancţionării unor astfel 

de practici, în vederea evitării ca 

acestea să se repete. Aceste 

vulnerabilităţi pot fi identificate pe 

parcursul controalelor realizate de către 

structurile în drept din interiorul 

Poliţiei Române, cu ocazia efectuării 

activităţilor de control specifice - de 

fond şi tematice (planificate sau 

inopinate), atât cu caracter preventiv 

up an unique file for recording the 

moment and reason for deprivation of 

liberty, the general physical and 

mental state, as well as all the events 

during the custody (medical 

consultation, contact with the lawyer 

and family members, interrogations, 

the moment of release, etc.). C.P.T. 

recommends the electronic recording 

of interrogations (a recommendation 

included in our national law) as a 

safeguard for the prevention of ill-

treatment and as a tool to the 

advantage of the investigative bodies 

for documenting the procedures 

applied but also for verifying and 

investigating possible complaints or 

allegations of abuse. 

Regarding the questioning of 

witnesses or suspects, the CPT norms 

underline the necessity of seeking 

accurate and reliable information for 

the discovery of the truth instead of 

obtaining confessions of guilt as main 

means of proof. To do this, along to a 

proper professional training of those 

conducting the investigation, it is 

recommended to develop and observe 

a code of conduct during 

interrogations as well as to enable 

police officers to use modern 

methods, such as the investigative 

interview focused on obtaining proofs 

and evidences [12]. 

The implementation of effective 

monitoring and control mechanisms 

regarding the professional conduct of 

police workers is also an extremely 

useful step both in the direct 

prevention of abuse and ill-treatment 

and in the direction of identifying and 

sanctioning such practices in order to 

prevent them from recurring. These 

vulnerabilities may be identified 

during the control activities carried 

out by the abilitated structures within 

the Romanian Police, when carrying 
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(controalele prestabilite), cât şi în urma 

unor sesizări privind existenţa unor 

disfuncţionalităţi la nivelul structurilor. 

Rapoartele de control, indică 

deficienţele constatate şi măsurile de 

îndreptare şi remediere a acestora, dar 

şi posibilitatea iniţierii unor măsuri cu 

caracter disciplinar, în acord cu 

prevederile Legii nr. 360/2002 privind 

Statutul Poliţistului, precum și cu 

caracter administrativ sau penal, după 

caz. 

Un important rol preventiv îl are 

monitorizarea psihologică a 

personalului, reglementată prin 

prevederile Ordinului M.A.I. nr. 

23/2015 privind activitatea de 

psihologie în Ministerul Afacerilor 

Interne, monitorizare care se realizează 

în vederea investigării capacităţii 

lucrătorilor de a-şi desfăşura activitatea 

în acord cu statutul profesional. Acest 

demers este completat prin Dispoziţia 

comună nr. 8042/2018 care defineşte o 

procedură de identificare şi de 

gestionare a potenţialelor 

comportamente dezadaptative în rândul 

personalului Ministerului Afacerilor 

Interne. Procedura implică o colaborare 

permanentă între structurile de resurse 

umane, de control, de protecţie internă, 

anticorupţie şi structurile medicale, 

care au sarcina de a monitoriza şi de a 

semnaliza şefilor ierarhici aspecte care 

pot afecta activitatea lucrătorilor şi, de 

asemenea, pot constitui premise sau 

cauze ale unor comportamente 

dezadaptative. Instrumentul utilizat - 

formularul de semnalizare a 

potenţialelor comportamente 

dezadaptative - se completează de către 

şeful ierarhic superior, numai în cazul 

în care sunt observate comportamente 

recurente, asociate unor indicatori de 

risc.  

O caracteristică importantă a tuturor 

acestor măsuri de prevenţie şi de 

out specific acts of control regardless 

their nature, both with preventive 

character (the default controls) or 

following notifications regarding the 

existence of dysfunctions at the level 

of structures. The control reports 

indicate the identified deficiencies 

and the measures to rectify and 

remedy them, but also the possibility 

of initiating disciplinary measures 

(administrative, or criminal, as the 

case may be) in accordance with the 

provisions of Law no. 360/2002 rep. 

regarding the Status of the Police. 

An important preventive role is 

played by the psychological 

monitoring of the personnel, regulated 

by the provisions of the Order of the 

M.I.A. no. 23/2015 regarding the 

psychology activity in the Ministry of 

Internal Affairs, monitoring that is 

carried out in order to investigate the 

ability of the police workers to carry 

out their activity in accordance with 

their professional status. This 

approach is completed by the 

Common Provision no. 8042/2018, 

which defines a procedure for 

identifying and managing potential 

maladaptive behaviors among the 

personnel of the Ministry of Internal 

Affairs. The procedure involves a 

permanent collaboration between the 

human resources, control, internal 

protection, anti-corruption and 

medical structures that have the task 

of monitoring and signaling aspects 

that can affect the activity of the 

workers and also might constitute 

premises or causes of maladaptive 

behaviors. The instrument in place – 

the potential maladaptive behaviors 

signaling form – is filled in by the 

senior hierarchical chief only if 

recurrent behaviors associated with 

risk indicators are observed. 

An important feature of all these 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Dragoș Constantin FLOREA 

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

144 

siguranţă este aceea că sunt flexibile şi 

pot fi adaptate condiţiilor particulare de 

muncă din cadrul diverselor structuri, 

în funcţie de atribuţiile specifice, de 

contextul în care acestea acţionează 

(nivelul criminalităţii, specificul socio-

economic, etnic, cultural al populaţiei 

locale, mentalităţi şi tipare 

comportamentale, etc.), de micro-

cultura instituţională, definită prin 

maniera particulară de înţelegere a 

statutului şi a puterilor cu care sunt 

învestiţi poliţiştii şi de raportare la 

normă, prin modalitatea de înţelegere, 

de asumarea şi de aplicare a 

normativelor. Din această perspectivă, 

susţinem necesitatea focalizării 

activităţilor preventive, cu precădere 

asupra structurilor operative ale poliţiei 

ale căror îndatoriri presupun îndeosebi 

activităţi de urmărire penală, 

interogatorii, contacte nemijlocite cu 

persoanele vizate de investigaţii. 

Activităţile de acest tip sunt deosebit de 

solicitante, atât din punct de vedere 

fizic cât şi psihic, şi, nu de puţine ori, 

pun lucrătorii de poliţie în situaţii cu un 

grad crescut de periculozitate.  

Aprofundarea cunoaşterii 

personalului, atât la nivel individual cât 

şi la nivel de colectiv, monitorizarea 

permanentă a condiţiilor de lucru şi a 

dificultăţilor cu care se confruntă 

lucrătorii de poliţie, constituie o parte 

importantă dintre fundamentele pe care 

trebuie să se bazeze măsurile active de 

prevenţie. Pornind de la acestea, se pot 

concepe acţiuni în vederea abilitării 

poliţiştilor de a aborda corect situaţiile 

cu care se confruntă, de a realiza un 

management eficient al diverselor 

sarcini pe care trebuie să le 

îndeplinească şi, în general, de a adopta 

un comportament preventiv, eficient, şi 

de a nu tolera actele de abuz. Toate 

acestea, în cele din urmă, trebuie să se 

reflecte în schimbări pozitive de 

prevention and safety measures is that 

they are flexible and can be adapted to 

the particular working conditions 

within the various structures, 

depending on the specific attributions, 

the context in which they act (crime 

level, socio-economic, ethnic, cultural 

specificity of the local population, 

mentalities and behavioral patterns, 

etc.), on the institutional micro-

culture (defined by the particular way 

of understanding the status and the 

powers the police is invested with, by 

the attitudes toward the norm, by the 

way of understanding, assuming, and 

appliying the regulations). From this 

perspective, we support the need to 

focus on preventive activities 

especially on the operational 

structures of the police whose duties 

involve mainly criminal investigation 

activities, interrogations, and direct 

contacts with the persons targeted by 

the investigations. Activities of this 

type are particularly demanding both 

physically and mentally and, not 

infrequently, put police workers in 

situations with a high degree of 

danger. 

In-depth knowledge of staff, both 

individually and collectively, 

permanent monitoring of working 

conditions and of the difficulties faced 

by police workers is an important part 

of the foundations on which active 

prevention measures must be based 

upon. Starting from here, actions can 

be conceived to enabling policemen to 

properly address the situations they 

are facing, to achieve an efficient 

management of the various tasks they 

have to perform and, in general, to 

adopt an effective preventive 

behaviour without tolerating acts of 

abuse. All this, in the end, must be 

reflected in positive attitude changes, 

in the effective and positive adoption 
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atitudine, în adoptarea efectivă şi în 

sens pozitiv a unor valori specifice 

forţelor de ordine (simţul datoriei, 

solidaritatea de grup, respect faţă de 

lege, responsabilitate, etc.). Aducem în 

discuţie aceste ultime aspecte, 

deoarece, premise ale unor 

comportamente dezadaptative ale 

poliţiştilor pot deriva din tendinţa 

acestora de a se simţi izolaţi, copleşiţi 

de sarcini şi responsabilităţi, excesiv 

încorsetaţi de o legislaţie uneori 

ambiguă şi alteori cu tendinţa de a 

suprareglementa, apăsaţi de reacţiile 

critice ale opiniei publice, toate acestea 

putând constitui premise ale unor 

comportamente dezadaptative [13]. 

Un element, care are atât 

caracteristicile unei măsuri de prevenţie 

indirectă, cât şi un rol important în 

prevenţia directă a faptelor de abuz şi 

influenţează, totodată, cultura 

organizaţională la nivelul structurilor 

de poliţie, este modalitatea în care se 

respectă la nivel de organizaţie normele 

şi regulamentele. Evident că 

neaplicarea, întârzierea sau aplicarea 

disproporţionată a măsurilor 

disciplinare, în raport cu abaterile 

constatate, va induce ideea că acestea 

sunt tolerate sau chiar tacit aprobate, iar 

riscul ca frecvenţa şi gravitatea lor să se 

accentueze devine considerabil mai 

mare.  

Prin urmare, promptitudinea în 

examinarea obiectivă de către 

autorităţile judiciare şi alte autorităţi 

competente, a tuturor plângerilor 

privind relele tratamente formulate 

împotriva membrilor forţelor de ordine 

şi impunerea, când este cazul, a unei 

sancţiuni adecvate, vor avea un 

considerabil efect de descurajare a 

acestor comportamente abuzive.  

 

 

 

of those values specific to law 

enforcement (sense of duty, group 

solidarity, respect for the law, 

responsibility, etc.). We discuss these 

latter issues because premises of 

maladaptive policing behaviors may 

derive from their tendency to feel 

isolated, overwhelmed with tasks and 

responsibilities, excessively 

entrenched by legislation that is 

sometimes ambiguous and sometimes 

prone to over-regulation, pressed by 

critical reactions of public opinion, all 

of which may be premises of 

maladaptive behaviors [13]. 

An element that has both the 

characteristics of an indirect 

prevention measure and an important 

role in the direct prevention of the 

acts of abuse and also influences the 

organizational culture of the police 

structures is the way in which the 

norms and regulations are observed at 

the organizational level. Obviously, 

the non-application, delay or 

disproportionate application of the 

disciplinary measures in relation to 

the identified deviations will induce 

the idea that they are tolerated or even 

tacitly approved, and the risk of 

increasing their frequency and 

severity becomes considerably 

greater.  

Therefore, promptness in the 

objective examination by judicial 

authorities and other competent 

authorities of all ill-treatment 

complaints against members of law 

enforcement and the imposition, when 

appropriate, of appropriate sanctions 

will have a considerable effect of 

discouraging such abusive behaviors. 

 

Conclusions 

 

In order to achieve an effective 

policy of preventing and combating 
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Concluzii 

 

Pentru realizarea unei politici 

eficiente de prevenţie şi de combatere a 

comportamentelor abuzive ale forţelor 

de poliţie este necesară transpunerea în 

măsuri practice, eficiente şi cu efect 

imediat a principiilor fundamentale 

indicate în cadrul legal general.  

Colaborarea permanentă între 

diversele departamente şi 

implementarea unor acţiuni imediate 

(la nivel colectiv sau individual). de 

contracarare a premiselor şi a cauzelor 

care pot conduce la comportamente 

dezadaptative, precum şi de corijare a 

acestor comportamente, înainte de a se 

ajunge la încălcări flagrante ale legii, 

trebuie să fie un domeniu prioritar de 

acţiune.  

Este necesar ca măsurile de 

prevenţie directă să îndeplinească o 

serie de caracteristici pe care le 

considerăm esenţiale: să fie adaptate 

specificului muncii şi atribuţiilor 

lucrătorilor de poliţie din diversele 

structuri, să fie flexibile astfel încât să 

răspundă nevoilor concrete identificate 

prin monitorizarea permanentă a 

activităţii poliţiştilor şi, deloc lipsit de 

importanţă, să utilizeze metode şi 

instrumente care, pe de o parte, să evite 

necesitatea unor proceduri birocratice 

supradimensionate şi, pe de altă parte, 

să nu constituie un element suplimentar 

de presiune asupra personalului. 
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that can lead to maladaptive behaviors 

as well as to correct these behaviors 

before reaching flagrant violations of 
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It is necessary that the direct 

prevention measures fulfill a number 

of characteristics that we consider 

essential: they must be adapted to the 

specifics of the work and attributions 

of the police workers in the different 

structures, they must be flexible so as 

to respond to the concrete needs 

identified by the permanent 

monitoring of the police activity and, 

last but not least, to use methods and 

tools that, on one hand, should avoid 

the need for oversized bureaucratic 

procedures and, on the other hand, 

they schould not constitute an 
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Rezumat: Acest articol își propune să 

aducă în atenţia agențiilor europene de 

aplicare a legii din sistemul transporturilor 

feroviare, riscurile şi vulnerabilitățile 

legate de conexiunea feroviară 

îmbunătățită, atât din punct de vedere al 

timpului de călătorie, cât și al fiabilității, 

dintre China și Europa, care trebuie 

gestionate de către Poliția Transporturi în 

materie de criminalitate. Numărul 

trenurilor de marfă și volumul de bunuri 

transportate din Asia către Europa cresc 

progresiv, generând amenințări pentru 

securitatea statelor membre ale Uniunii 

Europene, produse de grupările criminale 

sau de persoanele care doresc să profite de 

șansa de a trafica mărfuri ilicite. Adresat 

nu numai agențiilor de aplicare a legii, 

dar, în același timp, companiilor feroviare 

și angajaților acestora, acest articol 

intenționează să ridice un semn de 

întrebare în contextul unui slab echilibru al 

interesului economic, în raport cu nevoile 

de securitate - din punct de vedere social, 

financiar și de sănătate - ale statelor 

membre ale Uniunii Europene. 

 

Cuvinte cheie: cale ferată; 

infrastructură feroviară; criminalitate; 

Railway between China and 

EU - challenges for 

Transport Police 
 

 

George ŢICAL PhD 

„Alexandru Ioan Cuza” Police 

Academy, 

Bucharest, Romania 

Doctoral School „Public Order and 

National Security” 
ticalgeorge@yahoo.com 

 

Lucian GRĂJDEANU 

The General Inspectorate of Romanian 

Police 

Directorate of Transport Police 
lucian.grajdean@politiaromana.ro 

 

 
Abstract: This article aims to create 

awareness about the challenges related to 

the improved rail connection, both in terms 

of travel time and reliability, between 

China and Europe that Transport Police 

have to face in terms of criminality. The 

number of freight trains and the volume of 

loads transported from Asia to Europe are 

growing continuously, generating risks for 

the security of the European Union member 

states produced by the criminal groups or 

individuals looking to seize the chance to 

smuggle illicit commodities. Addressed not 

only to the law enforcement agencies, but 

in the same time to the railway companies 

and their employees, this editorial is 

intended to raise a question mark in the 

context of feeble balance of economic 

interest in report with the needs for 

security - from social, financial and health 

point of view - of the European Union 

member states. 
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contrabandă; poliţie transporturi. 

Încadrarea subdomeniului: Drept 

penal 

 

 

Introducere 

 

Conexiunea feroviară îmbunătățită, 

reprezintă o schimbare pozitivă a 

infrastructurii de transport, deoarece 

deplasarea de mărfuri legale oferă 

avantaje economice considerabile. Cu 

toate acestea, dezvoltarea infrastructurii 

de transport și a materialului rulant care 

transportă persoane și mărfuri pe liniile 

feroviare ce leagă continentul european 

de Asia, oferă oportunități însemnate 

pentru infractori și criminalitatea 

organizată care activează în sistemul 

feroviar. Pe măsură ce apar noi pasaje 

de transport la nivel mondial, 

infractorii caută să exploateze șansele 

oferite de acestea pentru a-şi derula 

propriile operaţiuni de contrabandă cu 

tutun, droguri, arme de foc, mărfuri 

contrafăcute, deșeuri ilicite sau specii 

protejate. Materiile prime, 

componentele și precursorii sunt, în 

special, susceptibile să facă obiectul 

traficului ilicit, având în vedere 

posibilitățile tehnologice de elaborare a 

produsului finit cât mai aproape de 

piețele de consum [1]. În plus, se 

prevede că natura asociațiilor criminale 

este probabil să fie influențată de calea 

ferată transcontinentală. Infiltrarea în 

sistemele de transport necesită 

recrutarea de specialişti, care sunt 

familiarizați cu acestea, ceea ce poate 

duce la cooperarea între grupuri ilegale 

şi angajaţi ai companiilor sau 

operatorilor de transport - 

criminalitatea fiind considerată ca o 

afacere. Prin urmare, modul de acţiune 

al personalului feroviar împreună cu 

poliţia transporturi feroviare, sau alte 

agenții cu atribuţii de aplicare a legii în 

transportul pe calea ferată, este decisiv 

transport police. 

Framing subdomain: Criminal Law 

 

 

 

Introduction 

 

The improved railway connection is 

a positive change in the transportation 

infrastructure, as the transport of legal 

goods offers considerable economic 

benefits. However, changes in well-

developed transportation and logistics 

infrastructure moving people and goods 

on railway lines across the European 

and Asian continents offers a large 

volume of opportunities for the 

criminals and the organized crime 

within railway transport system. As 

new key global infrastructure hubs will 

emerge, the criminals seeking 

occasions to smuggle tobacco, drugs, 

firearms, counterfeited goods, illicit 

waste, or protected species can be 

expected to exploit the chances offered 

by these new transport routes and new 

key global infrastructure hubs. Raw 

material, components, and precursors 

are particularly likely to be smuggled, 

given the technological possibilities for 

finalizing products closer to consumer 

markets [1]. In addition, it is foreseen 

that the nature of the criminal 

associations is likely to be affected by 

the transcontinental rail service. 

Infiltration in the transportation and 

logistics systems requires the 

recruitment of specialists that are 

familiar with it, which may lead to 

cooperation between unlawful groups 

and employees of transport companies 

or operators - considering criminality 

as a business. Therefore, the response 

of railway staff and law enforcement 

personnel is of outmost importance in 

fighting the process of smuggling illicit 

commodities. 

The article provides background 
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în combaterea contrabandei. 

Articolul oferă informații de fond, 

despre noul „Drum al Mătăsii” - așa 

cum a fost denumită recent înființata 

linie feroviară dintre China și Europa, 

și prezintă motivele pentru care China 

susține această inițiativă și descrie noua 

opțiune - cea feroviară - pentru 

transportul de mărfuri, în comparație cu 

transportul maritim și aerian. Un alt 

obiectiv al acestui articol, este acela de 

a prezenta evoluția actuală a sectorului 

transportului feroviar de marfă, prin 

optimizarea rutelor de trafic feroviar 

dinspre China către Europa, punând 

accentul, în principal, pe 

interconectarea punctelor de trecere a 

frontierei UE și furnizează, în același 

timp, informații despre mărfurile 

transportate în ultimii ani. Scopul său 

final, este analiza oportunităților aduse 

pentru infractori sau asociații criminale, 

de modernizarea infrastructurii 

feroviare și creșterea numărului 

trenurilor de marfă care sosesc din 

China către UE, inclusiv identificarea 

factorilor de risc și a indicatorilor 

privind exploatarea mijloacelor de 

transport feroviar de marfă şi a rutelor 

de transport, de către grupurile 

infracționale organizate. Mai mult, 

crearea acestui coridor de transport a 

generat noi provocări pentru autoritățile 

cu atribuţii de aplicare a legii din cadrul 

sistemului de transport feroviar, iar 

prezentul articol încearcă să stabilească 

unele recomandări în beneficiul 

lucrătorilor de poliție feroviară. 

Resurse folosite. Datele pentru 

acest articol constau în informații din 

surse deschise, care acoperă o perioadă 

de aproximativ zece ani, timp în care 

procesul de dezvoltare a infrastructurii 

feroviare a continuat. Mai mult, ofițerii 

de legătură de la nivelul Europol din 

România, Polonia, Republica Cehă și 

Olanda, au contribuit prin interviuri 

information on the New “Silk Road” - 

as the new railway line between China 

and Europe is called - presenting the 

reasons that China supports the 

initiative and describes the new 

transport option for freight transport 

compared to sea and air transport. 

Another objective of this article is to 

present the current developments of the 

rail freight sector, to optimize the rail 

traffic routes from China to Europe, 

mainly focusing on the interconnecting 

EU border railway crossing points and 

providing at the same time information 

on the evolution of rail freight within 

the last years. Its ultimate scope is the 

analysis of opportunities for criminals 

or criminal associations brought by the 

change in the railway infrastructure and 

the consequent increase in freight trains 

arriving from China to the EU, 

including the identification of risk 

factors and indicators for the 

exploitation of the rail freight transport 

routes and cargos by the organized 

criminal groups. Furthermore, the new 

change has created new challenges for 

law enforcement authorities within the 

railway transport system and this article 

tries to ascertain some 

recommendations for the benefit of the 

railway police officers. 

Sources on selected topic. The data 

for this article consists of open source 

intelligence covering a period of about 

ten years in length, while development 

process of the railway infrastructure 

continues. Furthermore, Customs 

Liaison Officers at Europol from 

Romania, Poland, Czech Republic, and 

The Netherlands provided their input 

during unstructured interviews. 

In addition, information reported to 

Europol in relation to seizures of illicit 

commodities on trains originated or 

with destination China and the 

intermediate transit countries was 
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nestructurate la colectarea datelor 

conținute în prezentul articol. 

Au fost utilizați şi indicatori 

statistici, raportați de statele membre la 

nivelul Europol, în legătură cu mărfuri 

ilicite confiscate pe trenurile care au 

originat din sau au avut ca destinaţie 

China, ori în timp ce se deplasau pe 

teritoriul țărilor de tranzit intermediar. 

Actualul articol își propune să 

sprijine schimbul de informații și 

activitățile analitice ale poliției 

transporturi şi agențiilor de aplicare a 

legii în sistemul transporturilor 

feroviare, care să conducă la activități 

operaționale privind fraudele cu 

produse din tutun [2]. De asemenea, 

expertiza adusă de actori importanţi, 

precum Asociația Europeană a Forțelor 

de Poliție Feroviară (RAILPOL) [3] și 

Echipa de experți vamali ai frontierei 

UE terestre, de la Est şi Sud-Est 

(CELBET) [4], consolidează și 

îmbunătățește cooperarea operațională 

la frontierele externe ale UE, un 

exemplu în această direcție fiind 

demonstrat de Analiza proiectului 

„SMOKE” [5] şi Raportul EUROPOL 

privind contrafacerea şi pirateria în 

Uniunea Europeană pentru anul 2017 

[6]. 

O altă sursă de documentare o 

constituie participarea reprezentanților 

poliției transporturi din România, la 

întâlnirile profesionale „LANDSEC” - 

ale grupului permanent de experți în 

domeniul securității transportului 

terestru - constituit  la nivelul DG 

MOVE [7] de la Comisia Europeană. 

Aceste întâlniri au generat experiență și 

schimb bune practici în procesul de 

analiză a provocărilor la adresa 

siguranţei transporturilor, pe care le 

generează legătura feroviară dintre 

China și UE. 

Informațiile incluse în acest articol 

au fost coroborate cu date provenind de 

collected. 

The current article aims to support 

the intelligence sharing and the 

analytical activities of transport police 

leading to operational activities 

concerning tobacco fraud [2]. Also, the 

expertise brought by the important 

stakeholders such as the European 

Association of Railway Police Forces 

(RAILPOL) [3] and the Customs 

Eastern and South-Eastern Land Border 

Expert Team (CELBET) [4] is 

strengthening and improving the 

operational co-operation at the external 

borders of the EU, an example in this 

direction being the Analysis Project 

“SMOKE” [5] and the Situation Report 

on Counterfeiting and Piracy in the 

European Union EUROPOL&EUIPO, 

2017 [6]. 

Another source of information is 

represented by the participation of the 

Romanian Transport Police 

representatives within “LANDSEC” - 

the permanent group of experts on land 

security domain - constituted at DG 

MOVE [7] from European 

Commission, which generated 

experience and good practices in the 

process of analyzing the security 

challenges posed by the railway link 

between China and EU. 

The information included in this 

article was collaborated with experts 

from the above mentioned stakeholder 

groups given the fact that open sources 

were used in many instances. 

 

1. The New “Silk Road” - railroad 

connecting China and Europe 

 

The Silk Road Economic Belt 

renaissance has become one of the 

biggest infrastructural, economical and 

political developments happening in 

the world [8]. Cargo trains are now 

connecting an ever-increasing number 
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la experți, din categoriile menționate 

mai sus, având în vedere faptul că, la 

scrierea acestuia, în mare parte au fost 

utilizate surse deschise. 

 

1. Noul „Drum al Mătăsii” - linia 

feroviară ce leagă China şi Europa 

 

Renașterea magistralei economice a 

„Drumului Mătăsii” a devenit una 

dintre cele mai mari dezvoltări 

infrastructurale, economice și politice 

care s-a produs pe plan mondial [8]. 

Trenurile de marfă fac în prezent 

legătura dintre un număr tot mai mare 

de orașe din China și Europa, cu 

opțiuni de rute diverse, îmbunătățite, în 

ceea ce privește performanțele și bazate 

pe protocoale vamale actualizate [9]. 

Întreaga rețea este subvenționată de 

guvernul chinez, o inițiativă 

avangardistă care a reușit să transforme 

o călătorie lungă de 40 de zile din 

China în Europa, cu linii feroviare 

incomplete și volum de marfă 

neadecvat, într-o călătorie de 15-20 de 

zile, cu conexiuni directe la marile 

orașe europene [10]. 

China încearcă să demonstreze 

viabilitatea unui serviciu trans-

continental, iar numărul trenurilor care 

circulă și volumul de marfă transportat 

crește rapid [11]. Totodată, își propune 

să reînvie comerțul istoric al 

străvechilor caravane care transportau 

mărfuri între China şi Europa, folosind 

facilităţile căii ferate și prin crearea de 

rute feroviare transcontinentale directe 

[12]. Extinderea feroviară face parte 

din politica comercială a Chinei, 

inițiativa „One Belt, One Road 

(OBOR)” [13] și contribuie la efortul 

de a susține creșterea economică a țării 

[14]. 

Noua și îmbunătățita infrastructură 

feroviară, are ca scop consolidarea 

orașelor din interiorului continentului 

of cities in China and Europe, with 

route options that are diverse, improved 

in performance, and based on updated 

customs protocols [9]. The entire 

network is subsidized by the Chinese 

government, a vanguard initiative 

which managed to transform a long 40 

days trip from China to Europe with 

incomplete rail lines and inadequate 

cargo volume into a 15 to 20 days 

journey with direct connections to 

major European cities [10]. 

China seeks to demonstrate the 

viability of a trans-continental service 

and the number of trains running and 

the volume of freight carried is 

growing rapidly [11]. China aims to 

resurrect the historic trade of the old 

Chinese silk caravans carrying goods to 

Europe by using rail power and 

creating direct transcontinental rail 

routes [12]. The rail expansion is part 

of China’s Trade policy, the “One Belt, 

One Road (OBOR)” initiative [13], and 

part of the effort to sustain the 

country’s economic growth [14]. 

The new and improved railway 

infrastructure is aimed at reinforcing 

Chinese inland cities, mainly those in 

the western part of the country that 

have become manufacturing epicenters. 

The reason is that it is impractical to 

first move the products eastwards 

across the country, than to be loaded on 

ships and afterwards transferred to 

Europe. Moreover, the fast delivery 

option supported by the rail transport 

solution is more preferable for high 

value added to Chinese products that 

demands quick delivery. 

The other direction of the route, 

from the EU to China, is also operating 

and there is a growing market in China 

for European luxury goods and some 

categories of sensitive goods. EU 

exports include machinery, transport 

equipment and vehicles. However, the 
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asiatic, în principal a celor din partea 

de vest a țării care au devenit epicentre 

industriale. Motivul este că transportul 

produselor către Est, pentru a fi 

încărcate pe nave în vederea 

transferului către Europa, nu are 

practicabilitate. Mai mult, opțiunea de 

livrare rapidă prin metoda de transport 

feroviar este preferabilă pentru 

obţinerea de valoare adăugată 

produselor chinezești care necesită 

livrare rapidă. 

Cealaltă direcție a rutei, de la UE la 

China, funcționează și ea, existând o 

piață în creștere în China pentru 

mărfurile europene de lux și a unor 

categorii de mărfuri sensibile. 

Exporturile UE includ mașini, 

echipamente de transport și 

autovehicule. Cu toate acestea, 

cantitatea de mărfuri exportate din UE 

în China este mult mai mică decât 

cantitatea de mărfuri care pleacă din 

China către UE[15]. 

 

2. O iniţiativă sprijinită puternic, 

ca fiind o soluție de transport rapid 

şi diversificat 

 

Aproape jumătate din importurile 

UE provin din China, în timp ce China 

este a doua cea mai mare piață pentru 

exporturile UE [16]. Companiile de 

curierat, transport și logistică 

explorează posibilitățile oferite de noile 

conexiuni feroviare ca alternative ale 

rutelor existente maritime și aeriene. 

Cererea din ce în ce mai mare de 

bunuri de consum, la care se adaugă 

multiplicarea rutelor europene de 

transport feroviar de marfă din ultimul 

deceniu, crește oportunitățile pentru 

dezvoltarea pe mai departe a sectorului 

feroviar din China [17]. Analizele arată 

că există o creștere a destinațiilor 

trenurilor de marfă, care au ajuns la 15 

în Europa și mai mult de 16 în China 

amount of goods exported from the EU 

to China is much lower than the 

amount of goods going from China to 

the EU [15]. 

 

2. A highly supported initiative as 

a diverse and fast transport solution 

 

Nearly half of the EU imports come 

from China, while China is the second 

biggest market for EU exports [16]. 

Shipping, transport, and logistics 

companies explore the possible 

opportunities of the new rail 

connections as supplementary to the 

existing sea and air routes. The 

increasing demand for consumer goods 

plus the multiplication of the European 

rail freight routes over the last decade 

raise the opportunities for further 

growth of China’s railway container 

sector [17]. Research reveals that there 

is an increase in destinations to 15 in 

Europe and more than 16 in China [18]. 

Freight trains from China travel to 

several European cities: Duisburg and 

Hamburg in Germany, London in the 

UK, Lyon in France, Madrid in Spain, 

Amsterdam and Rotterdam in The 

Netherlands, Lodz and Warsaw in 

Poland, Zeebrugge in Belgium, 

Bratislava in Slovakia, Naples in Italy, 

Hallberg in Sweden, Prague in Czech 

Republic. 

Before the revival of the “Silk 

Road” rail connection, the preferable 

choice for intercontinental transport 

between China and Europe was either 

sea transport, which is slow but cheap, 

or air carrier, which is fast but 

expensive. The new Eurasian rail 

connection offers the possibility to 

transport goods in approximately two 

weeks for 50% of the costs of air 

transport. Although rail transport 

cannot compete with the volume of 

cargo and the prices offered by sea 
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[18]. Trenurile de marfă din China 

călătoresc către mai multe orașe 

europene: Duisburg și Hamburg în 

Germania, Londra în Marea Britanie, 

Lyon în Franța, Madrid în Spania, 

Amsterdam și Rotterdam în Olanda, 

Lodz și Varșovia în Polonia, Zeebrugge 

în Belgia, Bratislava în Slovacia, 

Napoli în Italia, Hallberg în Suedia şi 

Praga în Cehia. 

Înainte de renașterea conexiunii 

feroviare „Drumul Mătăsii”, alegerea 

preferată pentru transportul 

intercontinental între China și Europa 

era fie transportul pe mare, care este 

lent dar ieftin, fie transportul pe calea 

aerului aerian, care este rapid dar 

costisitor. Noua conexiune feroviară 

euroasiatică oferă posibilitatea de a 

transporta mărfuri în aproximativ două 

săptămâni pentru 50% din costurile 

transportului aerian. Deși transportul 

feroviar nu poate concura cu volumul 

de marfă și prețurile oferite de 

transportul maritim sau cu timpul redus 

de transport aerian, este totuși un 

compromis eficient din punct de vedere 

al costurilor și al timpului pentru o 

piață care este foarte exploatată de 

companiile de transport maritim. 

Pentru analiza diferitelor prețuri de 

transport, au fost selectate la întâmplare 

trei provincii chineze, iar DHL a 

furnizat o estimare a costurilor posibile, 

pentru transferul unui container din 

aceste provincii, către Duisburg / 

Germania. 

În tabelul de mai jos, mediile sunt 

ilustrate ca indicatori ai costurilor de 

transport maritim, feroviar și pe calea 

aerului [19]: 

 

transport, or with the short amount of 

air transportation time, it still is a cost 

and time effective compromise for a 

market which is highly engaged by 

shipping companies. 

For the analysis of the different 

costs of transport, there were randomly 

selected three Chinese provinces and 

DHL provided an estimation of 

possible costs for the transfer of one 

container from these provinces to 

Duisburg /Germany. 

In the table below, the averages are 

illustrated as indicators of the transport 

costs by ocean freight, rail cargo and 

air cargo [19]: 
 

DHL numbers 
Ocean freight 

(door to door) 

Rail Cargo 

 

Air Cargo to Frankfurt 

airport, Price/kilo* 

Chinese province - 

Duisburg 
1072€ 5000€ 3.30 €/kg 

*The maximum payload mass for a 20” container is approximately 22 tones but in each case the weight depends on the 

kind of cargo. 

(Source: https://www.dpdhl.com/en/trends-in-logistics/global-trade.html)  
Transporting goods by train takes 

about a quarter of the total amount of 

time necessary for the transport by sea. 

This leads to attraction towards railroad 

of a portion of sea freight 

transportation.  

It is not expected that rail transport 

will seriously affect sea transport, since 

a 50 container-wagons train is not 

going to compete financially with a 

ship carrying 11.000 containers. The 

impact on the air cargo industry is 

expected to be higher, based on the 

relatively short travel time to European 

cities. 
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DHL 
Transport maritim 

(door to door) 
Transp. feroviar 

Transport aerian pe 

aeroportul din Frankfurt, 

Preţ/kilogram* 

Provincie chineză - 

Duisburg 
1072€ 5000€ 3.30 €/kg 

*masa maximă transportată de un container standard (20”) este de aproximativ 22 tone, dar depinde şi de tipul 

mărfurilor transportate.  

(Sursa: https://www.dpdhl.com/en/trends-in-logistics/global-trade.html)  
Transportul de mărfuri cu trenul, 

necesită aproximativ un sfert din timpul 

total necesar pentru transportul pe 

mare. Acest lucru duce la atragerea 

către calea ferată a unei porțiuni din 

transportul maritim.  

Nu este de așteptat ca transportul 

feroviar să afecteze serios transportul 

maritim, întrucât un tren de 50 de 

vagoane-container nu va concura 

financiar cu o navă care transportă 

11.000 de containere. Se estimează că 

impactul asupra industriei de transport 

aerian va fi mai mare, pe baza timpului 

de călătorie relativ scurt înspre orașele 

europene. 

 

 
Sursa: MERICS - Mercator Institute for China Studies 

 

Informaţii suplimentare: - O 

călătorie cu trenul din China spre UE 

durează aproximativ 15 până la 19 zile 

[20]; - Hewlett Packard este considerat 

pionier al primului transport cu trenul 

de marfă China-Europa, firma a trimis 

laptopuri și monitoare LCD din 

Chongqing (China) pentru Duisburg 

 

 
Source: MERICS - Mercator Institute for China 

Studies 

Additional information: - A train 

trip from China to the EU takes about 

15 to 19 days [20]; - Hewlett Packard is 

regarded as the pioneer of the very first 

China-Europe freight train, sending 

laptops and LCD monitors from 

Chongqing/China to 

Duisburg/Germany in 2011; - The 

freight transport route from Madrid to 

Yiwu in China is over 13.000 

kilometers in length, making it the 

longest in the world. Transporting 

freight on this route is twice as quick as 

transporting freight by ship [21]; - The 

long freight railway route from Yiwu to 

London (12.000 km in length) started 

operating for the first time in February 

2017. It takes 18 days to complete and 

made London the 15th European city to 

be added to the expanding rail map 

representing connections with China 

[22]. 

 

3. Developments of the rail sector 

 

3.1 Developments of the rail sector 

in the EU. The EU acknowledged the 

increase in cargo traffic between Asia 

and Europe in the last two decades and 

the need to improve the 

competitiveness and quality of rail 

transport along the former Silk Road 

trading routes. Therefore, it has given 

priority to freight in the development of 
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(Germania) în anul 2011; - Calea ferată 

dintre Madrid (Spania) şi Yiwu (China) 

are o lungime de peste 13.000 de 

kilometri, ceea ce o face cea mai lungă 

din lume. Această rută este de două ori 

mai rapidă decât transportul pe mare 

[21]; - Linia ferată dintre Yiwu şi 

Londra (în lungime de 12.000 km), a 

început să funcționeze pentru prima 

dată în februarie 2017. Drumul durează 

18 zile, și a făcut din Londra cel de-al 

15-lea oraș european adăugat pe harta 

feroviară, în continuă extindere a 

conexiunilor cu China [22]. 

 

3. Îmbunătățiri ale sistemului 

feroviar 

 

3.1 Îmbunătățiri în sectorul 

feroviar al Uniunii Europene. UE a 

cunoscut o creștere semnificativă a 

traficului de marfă între Asia și Europa 

în ultimele două decenii și, în 

consecinţă, a apărut nevoia de a creşte 

competitivitatea și calitatea 

transportului feroviar de-a lungul 

vechilor rute comerciale ale „Drumului 

Mătăsii”. Prin urmare, s-a acordat 

prioritate dezvoltării rețelei feroviare, 

prin realizarea anumitor „coridoare” 

internaționale de transport de marfă. Se 

preconizează că transportul feroviar va 

juca un rol mai însemnat pe piețele 

globale de transport din mai multe 

motive, inclusiv având în vedere 

beneficiile pentru mediu. Prin urmare, 

UE a adoptat măsuri legislative care 

promovează specificații tehnice ca 

standarde europene pentru 

infrastructura feroviară și abordări 

comune privind siguranța. 

Un progres înregistrat la nivelul UE 

este înființarea Agenției pentru Căile 

Ferate a Uniunii Europene (ERA) [23], 

care a fost formată cu scopul de a 

contribui la punerea în aplicare a 

legislației UE în sectorul feroviar în 

its rail network, through the realization 

of a number of international freight-

oriented „corridors”. Rail transport is 

foreseen to play a new, broader role in 

global transport markets for several 

reasons, including environmental 

benefits. Therefore the EU has adopted 

legislation that promotes common 

technical specifications for railroad 

infrastructure and common approaches 

to safety. 

One of the developments in EU 

level is the establishment of the 

European Union Agency for Railways 

(ERA) [23], that has been set up with 

the aim to contribute on technical 

matters of the implementation of EU 

legislation in the rail sector. Another 

initiative is the European Rail Traffic 

Management System (ERTMS) [24], 

which facilitates an interoperable 

railway system within Europe. The 

actors responsible for rail management 

are the Rail Infrastructure Managers. 

At national level they possess 

information on rail transport services, 

number of trains arriving, time 

schedules and are also the responsible 

factors that takes decisions during 

major disturbances and incidents within 

railway transports system. At EU level 

they are members of the European Rail 

Infrastructure Managers Association 

[25] and support an opened and 

continuous European rail network, 

upholding a safe and sustainable 

transport system. 

There are efforts to improve 

interoperability within the European 

rail sector and encourage developments 

for rail transport and passengers safety, 

although there are limited references to 

criminality or the possibilities that rail 

transport can be exploited by criminals 

or criminal groups for the smuggling of 

illicit goods. 

3.2 Rail Traffic Routes from China 
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ceea ce priveşte aspectele tehnice. O 

altă inițiativă este Sistemul European 

de Management al Traficului Feroviar 

(ERTMS) [24], care facilitează un 

sistem feroviar interoperabil în Europa. 

Responsabilii pentru managementul 

feroviar sunt gestionarii infrastructurii 

feroviare. La nivel național, aceştia 

dețin date despre serviciile de transport 

feroviar, numărul de trenuri sosite, 

orarul acestora, iar totodată sunt cei 

care iau decizii în cazul producerii de 

perturbări şi incidente majore în 

sistemul transporturilor feroviare. La 

nivelul UE, aceștia sunt membri ai 

Asociației Managerilor de 

Infrastructură Feroviară Europeană [25] 

constituită în sprijinul unei rețele 

feroviare europene deschisă și 

continuă, pentru menținerea unui 

sistem de transport sigur și durabil. 

La nivel european se fac eforturi 

pentru a îmbunătăți interoperabilitatea 

în cadrul sectorului feroviar și pentru a 

încuraja dezvoltarea transportului 

feroviar și a siguranței pasagerilor, 

totuși, în acest domeniu, referințele la 

criminalitate sau la posibilitățile ca 

transportul feroviar să poată fi 

exploatat de infractori sau grupări 

criminale pentru contrabanda cu 

mărfuri ilicite sunt oarecum limitate. 

3.2 Rutele de cale ferată din China 

spre UE. Principalele rute de transport 

feroviar euroasiatic încep din China 

către UE trecând prin Kazahstan sau 

prin Rusia - pe ruta Transiberiană. 

Aceste două rute sunt cele mai rapide și 

oferă o capacitate de transport 

suficientă. În plus, China, Iranul și 

Turcia construiesc şi fac investiţii în 

infrastructură sudică ce realizează 

legătura cu Europa de-a lungul fostelor 

rute de negoț pe „Drumul Mătăsii”, 

printr-o dezvoltare care are ca obiectiv 

principal stabilirea de rute alternative 

pentru afaceri viitoare. 

to the EU. The main Eurasian rail 

freight paths are starting from China to 

the EU via Kazakhstan, or trough 

Russia - by the Trans-Siberian Route. 

These two routes are the fastest and 

offers sufficient transport capacity. In 

addition, China, Iran and Turkey are 

investing in and building the Southern 

infrastructure links to Europe along the 

former Silk Road trading routes, in a 

development that emphasize their main 

objective: providing alternative routes 

for future business. 

On the European side, the (EU) 

Regulation No 913/2010 defines the 

European Rail Freight Corridors 

(RFCs) [26]. The connecting points of 

Eurasian routes with the European 

Freight Corridors are the following 

interconnection points of routes from 

Asia to the European RFCs: 

- Malaszewicze/Poland-

Brest/Belarus (RFC 8: North Sea - 

Baltic, length 6000 km, crossing EU 

countries: Belgium, Netherlands, 

Germany, Czech Republic, Poland and 

Latvia); 

- Cierna/Slovakia - Chop/Ukraine 

(RFC 9: Rhine Danube, length 970 km, 

crossing EU countries: Czech Republic, 

Slovakia) and Zahony/Hungary - 

Chop/Ukraine (RFC 6: Mediterranean, 

length 7000 km, crossing EU countries: 

Spain, France, Italy, Slovenia, Croatia 

and Hungary); 

- Svilengrad/Bulgaria - Kapikule/ 

Turkey (RFC 7: Orient - East 

Mediterana, length 7700 km, crossing 

EU countries: Czech Republic, Austria, 

Hungary, Romania, Greece, Bulgaria 

and Slovakia); 

- Via Stockholm /Sweden (RFC 3: 

Scandinavian - Mediterranean, 7000km 

length, crossing EU countries: Spain, 

France, Italy, Slovenia, Croatia and 

Hungary) [27]. 

The entry point into the EU with the 
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Pe plan european, Regulamentul 

(UE) nr. 913/2010 definește coridoarele 

europene de transport feroviar de marfă 

(RFC) [26]. Punctele de legătură ale 

rutelor eurasiatice cu coridoarele 

europene de marfă sunt următoarele 

puncte de interconectare a rutelor din 

Asia cu RFC-urile europene: 

- Malaszewicze/Polonia-

Brest/Belarus (RFC 8: Marea Nordului 

- Marea Baltică, lungime 6000 km, care 

traversează țările UE: Belgia, Olanda, 

Germania, Republica Cehă, Polonia și 

Letonia); 

- Cierna/Slovacia - Chop/Ucraina 

(RFC 9: Dunăre - Rin, lungime 970 

km, traversând țările UE: Republica 

Cehă şi Slovacia) și Zahony/Ungaria - 

Chop/Ucraina (RFC 6: Mediterana, 

lungime 7000 km, traversând țările UE: 

Spania , Franța, Italia, Slovenia, 

Croația și Ungaria); 

- Svilengrad/Bulgaria - 

Kapikule/Turcia (RFC 7: Orient - Estul 

Mediteranei, lungime 7700 km, care 

traversează țările UE: Republica Cehă, 

Austria, Ungaria, România, Grecia, 

Bulgaria și Slovacia); 

- Via Stockholm /Suedia (RFC 3: 

Scandinavă - Mediteraneană, lungime 

de 7000 km, care traversează țările UE: 

Spania, Franța, Italia, Slovenia, Croația 

și Ungaria) [27]. 

Punctul de intrare în UE cu cel mai 

mare trafic de interconectare este 

terminalul feroviar de trecere a 

frontierei din Malaszewicze/Brest, 

datorită poziției sale strategice dintre 

Moscova și huburile de distribuție din 

Europa Centrală din Duisburg și 

Hamburg (Germania). Se așteaptă o 

utilizare mai intensă a coridorului baltic 

prin Lituania (RFC 8) pentru 

transporturile provenite din China, 

datorită acordului încheiat între căile 

ferate lituaniene și Alianța Feroviară 

Eurasiatică (Compania de transport și 

highest interconnection traffic is the 

border rail crossing terminal of 

Malaszewicze/Brest, due to its strategic 

location between Moscow and Central 

European distribution hubs in Duisburg 

and Hamburg (Germany). The use of 

the Baltic corridor via Lithuania (RFC 

8) is expected to increase for Chinese 

cargo due to an agreement between 

Lithuanian Railways and Eurasian Rail 

Alliance (UTLC United Transport and 

Logistics Company - Eurasian Rail 

Alliance) [28]. At the Orient - East 

Mediterranean route (RFC 7) changes 

are also foreseen. Greece is planning 

the enhancement of its rail network 

infrastructure, so the goods arriving 

from China to the Piraeus Port/Greece 

to be transferred through Orient - East 

Mediterranean rail route to southern, 

eastern and central Europe. Traffic on 

the interconnecting points with Ukraine 

will depend on the political situation in 

this country. Considering these 

developments, law enforcement 

authorities at the border rail crossing 

points need to evaluate their capacity in 

human resources, expertise and 

equipment. 

 

 
Fig. 2: The China-Europe Block Train 

(Source: https://www.sino-shipping.com/country-

guides/shipping-from-china-to-france/) 
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logistică UTLC United) [28]. Pe ruta 

Orient - Mediterana de Est (RFC 7) 

sunt de asemenea prevăzute schimbări. 

Grecia intenționează să îmbunătățească 

infrastructura rețelei sale feroviare, 

astfel încât mărfurile care sosesc din 

China în portul Piraeus să fie 

transferate pe ruta feroviară Orient - 

Mediterana de Est către sudul, estul și 

centrul Europei. Parcursul trenurilor 

prin punctele de interconectare cu 

Ucraina va depinde de situația politică 

din această țară. Având în vedere aceste 

evoluții, autoritățile de aplicare a legii 

din punctele de trecere a căilor ferate 

de frontieră trebuie să își reevalueze 

necesarul de resurse umane, expertiză 

și echipamente. 

 

 
Fig. 2: Blocul feroviar China-Europa 

(Sursa: https://www.sino-shipping.com/country-

guides/shipping-from-china-to-france/) 

 

3.3 Frecvenţa şi volumul traficului 

feroviar dintre China şi UE. 

Transportul feroviar de marfă dintre 

China și Europa a devenit regulat și se 

prevede că numărul trenurilor va creşte 

în anii următori. Trenurile circulă de 

multe ori pe săptămână între anumite 

oraşe-pereche, iar frecvența lor poate 

ajunge zilnică în anumite perioade ale 

anului, pe traseele importante și 

aglomerate [29]. Volumul containerelor 

 

3.3 Frequency and Volume of the 

rail traffic between China and the EU. 

The freight rail service between China 

and Europe has become regular and is 

foreseen that trains will be multiplied 

in the years to come. Between several 

city-pairs, the trains run quite a lot of 

times per week and frequency is 

reaching close to daily some periods of 

the year, in important and busy routes 

[29]. The volume of containers loaded 

on the trains varies - with references to 

trains – the approximate number being 

41 containers [30]. 

The following facts indicate the 

increase in rail traffic: 

- Rail freight transport between Asia 

and Europe grew from 300 trains in 

2014 to nearly 1800 trains 2016, while 

the transport cargo volume grew 580% 

[31]. 

- Every day, five to six trains cross 

the border railway crossing point 

Malaszewicze, at the border between 

Poland and Belarus. This means that 

more than 200 containers arrive every 

day [32]. 

- In the first quarter of 2015, 

Customs Branch Office in railway 

crossing point Malasewicze, received 

2557 containers from China as subjects 

for Customs clearance. In the first 

quarter of 2018 it received 15420 

containers which mean an increase of 

603% in only three years [33]. 

- In 5 years’ time (2011-2016), the 

number of scheduled freight trains from 

China arriving at Duisburg terminals in 

Germany has increased from one train 

per week to eight trains per week [34]. 

- In June 2017 the first train with 

finished vehicles from China set off for 

Zeebrugge in Belgium. The trip lasted 

less than 20 days, passing through 

Russia, Belarus, Poland, and Germany. 

The vehicles were transported in 
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încărcate pe trenuri variază - în funcţie 

de tipul trenurilor - numărul 

aproximativ fiind de 41 containere [30]. 

Următoarele factori indică o creștere 

în transportul feroviar de mărfuri: 

- Transportul feroviar de marfă între 

Asia și Europa a crescut de la 300 de 

trenuri în 2014 la aproape 1800 de 

trenuri în anul 2016, în timp ce 

volumul mărfurilor transportate a 

crescut cu 580% [31]. 
- În fiecare zi, cinci până la șase 

trenuri traversează punctul de trecere a 

frontierei Malaszewicze, la granița 

dintre Polonia și Belarus. Aceasta 

înseamnă că peste 200 de containere 

ajung în Europa în fiecare zi [32]. 

- În primul trimestru din 2015, 

Oficiul Vamal din punctul de trecere a 

frontierei Malasewicze a verificat 2557 

de containere provenite din China. În 

primul trimestru al anului 2018 a 

verificat 15420 de astfel de containere, 

ceea ce înseamnă o creștere cu 603% în 

numai trei ani [33]. 

- În numai 5 ani (2011-2016), 

numărul de trenuri de marfă cu plecare 

din China care sosesc la terminalele din 

Duisburg (Germania) a crescut de la un 

tren pe săptămână la opt trenuri pe 

săptămână [34]. 

- În iunie 2017, primul tren cu 

vehicule fabricate în China a pornit 

spre Zeebrugge în Belgia. Călătoria a 

durat mai puțin de 20 de zile, trecând 

prin Rusia, Belarus, Polonia și 

Germania. Vehiculele erau transportate 

în containere construite special pentru 

aceasta. Producătorul suedez de 

automobile VOLVO a sprijinit 

extinderea legăturilor feroviare între 

China și Europa cu o rută care 

transportă până la 200 de vehicule între 

China și Zeebrugge de mai multe ori pe 

săptămână [35]. 

- Trenul dinspre Wuhan spre Lyon 

(Franţa) circulă de trei ori pe 

custom made containers. Swedish car 

manufacturer VOLVO supported the 

expansion of rail links between China 

and Europe with a route that carries up 

to 200 vehicles between China and 

Zeebrugge multiple times a week [35]. 

- The train from Wuhan to Lyon 

runs three times per week with one 

weekly return. 

The term “direct routes” from 

Chinese provinces to European cities is 

not precisely reflecting the reality. The 

fact is that only containers travel across 

continents, trains do not. The track 

gauges of former Soviet countries are 

different from those in China and 

Western Europe, so one train 

physically cannot travel the entire 

route. There are two breaks of gauge: 

- From standard gauge in China to 

Russian Gauge in Kazakhstan. This 

transfer can be done in less than an 

hour. 

- Back to standard gauge when 

crossing from Belarus into Poland. 

These cargo relays are generally 

very simple procedures: the incoming 

train and the outgoing train are lined up 

side by side and a crane moves the 

containers from one train onto the other 

[36]. 

 

4. Affected crime areas 

 

4.1. Excise Fraud. China is 

involved in many organized crime 

areas that affect the EU member states. 

China is one of the main source 

countries for illicit tobacco products 

trafficked to EU [37] and has become 

the world’s largest supplier of 

counterfeit cigarettes, producing 

roughly 200 billion sticks annually 

[38]. Underground factories in China 

manufacture billions of counterfeit 

cigarettes of low quality. The majority 

of filter rods used in the illegal 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

George ȚICAL, Lucian GRĂJDEANU 

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

164 

săptămână dus, iar revenirea se face 

într-o singură garnitură săptămânală 

spre China.  

Termenul de „rute directe” din 

provinciile chineze către orașele 

europene nu reflectă cu exactitate 

realitatea. Cert este că doar 

containerele circulă pe continente, 

trenurile nu. Calibrele de cale ale 

fostelor țări sovietice sunt diferite de 

cele din China și Europa de Vest, astfel 

încât un tren nu poate parcurge fizic 

întreaga rută. Există două opriri pentru 

schimbarea de ecartament: 

- De la gabaritul standard din China 

la gabaritul rusesc din Kazahstan. 

Acest transfer se poate face în mai 

puțin de o oră. 

- Înapoi la ecartamentul standard la 

trecerea din Belarus în Polonia. 

Aceste schimbări sunt în general 

proceduri foarte simple: trenul de 

intrare și trenul de ieșire sunt aliniate 

unul lângă altul și o macara mută 

containerele de pe un tren pe altul [36]. 

 

4. Domenii afectate de 

criminalitate 

 

4.1. Fraude cu produse accizabile. 

China este implicată în multe domenii 

ale crimei organizate care afectează 

statele membre ale UE. China este una 

dintre principalele țări sursă pentru 

produsele ilicite de tutun traficate către 

UE [37] și a devenit cel mai mare 

furnizor de țigarete contrafăcute din 

lume, cu o producție de aproximativ 

200 miliarde de țigarete pe an [38]. 

Fabricile ilegale din China produc 

miliarde de țigarete contrafăcute de 

slabă calitate. Majoritatea filtrelor 

utilizate la fabricarea ilegală a țigărilor 

provin din China [39]. Țigările ilegale 

sunt o marfă „atrăgătoare” de 

contrabandă: ușoară și facil de 

transportat, cu o valoare ridicată a 

manufacturing of cigarettes originate 

from China [39]. Illicit cigarettes are an 

“attractive” commodity to smuggle: 

light weight and easy to transport with 

high sales value and consistent 

consumer demand. Illicit cigarette trade 

also carries a relatively low detection 

risk and mild sanctions. International 

criminal organizations smuggle 

counterfeit cigarette compartments and 

tobacco in separate shipments from 

China which are intended to be 

assembled within the EU [40]. 

A study published by the Centre for 

the Study of Democracy (CSD) 

indicates that trafficking of cigarettes 

has become one of the main drivers of 

corruption along the EU’s Eastern land 

borders [41]. Most freight trains from 

China enter the EU in Poland, coming 

via Belarus. Seizures performed by the 

authorities of the member states reveal 

that cigarettes made in Belarus with 

Belarusian excise stamps are smuggled 

by breaking into the containers and 

concealing the cigarettes among the 

declared goods [42]. Tobacco products 

have been found in the structure of 

wagons, in empty wagons, or implanted 

in the legal cargo. In certain cases, the 

cargo spaces had been adapted and 

additional walls installed to provide 

extra concealment points [43]. 

Large seizures of excise goods (both 

in terms of the average amount seized 

and the largest individual cases) were 

reported to FRONTEX at the border 

between Poland and Ukraine, where 

most illicit goods were uncovered 

hidden in cargo trains. In the majority 

of cases, illicit cigarettes were usually 

hidden in or under loads of coal, wood, 

potash fertilizers or in lockers built 

under the platform of the wagon [44]. 

From Belarus, cigarettes are imported 

to Latvia mainly hidden in train 

wagons concealed in hoper-wagons 
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vânzărilor și o cerere constantă a 

consumatorilor. Comerțul ilicit cu țigări 

are, de asemenea, un risc relativ scăzut 

de detectare și sancțiunile aplicate sunt 

destul de ușoare. Organizaţiile 

criminale internaționale aduc în UE 

tutunul de contrabandă şi materialele 

pentru confecționarea țigaretelor în 

transporturi separate din China, ca apoi 

acestea să fie manufacturate ca produs 

finit în spaţiul european [40]. 

Un studiu publicat de Centrul pentru 

Studiul Democrației (CSD) indică 

faptul că traficul de țigări a devenit 

unul dintre principalii factori ai 

corupției de-a lungul frontierelor 

terestre de est ale UE [41]. Majoritatea 

trenurilor de marfă din China intră în 

UE prin Polonia, venind prin Belarus. 

Confiscările efectuate de autoritățile 

statelor membre dezvăluie că țigările 

fabricate în Bielorusia cu timbre de 

acciză din Belarus sunt contrabandate 

prin deschiderea ilegală a containerelor 

și ascunderea țigărilor printre produsele 

declarate din interiorul acestora [42]. 

Produsele din tutun au fost găsite în 

pereții vagoanelor, în vagoanele goale 

sau disimulate în încărcături legale. În 

anumite cazuri, spațiile de marfă au 

fost adaptate și au fost instalați pereți 

falși pentru a oferi posibilități 

suplimentare de ascundere [43]. 

Cantitățile cele mai însemnate de 

produse accizabile confiscate (atât în 

ceea ce privește media confiscărilor cât 

și cazurile individuale) au fost 

semnalate FRONTEX la granița dintre 

Polonia și Ucraina, unde majoritatea 

mărfurilor ilicite au fost descoperite 

ascunse în trenurile de marfă. În cele 

mai multe cazuri, țigările contrafăcute 

erau de obicei ascunse în sau sub o 

încărcături de cărbune, lemn, 

îngrășăminte de potasiu sau în 

compartimente construite sub platforma 

vagoanelor [44]. Din Belarus, țigările 

with artificial fertilizers or grain, under 

cisterns of the trains but also in other 

products used to cover the illicit cargo. 

When freight trains cross the Latvian 

borders from the East, coming from 

Belarus, tobacco products and also oil 

products are thrown out of trains in 

specific points indicated in advance, 

close to the borders and then other 

members of the group collect the illicit 

goods and transport them by vehicles 

further in the territory of the Latvia. 

The illicit activity is most likely 

supported by train crew, engine-drivers 

and their assistants [45]. Seizures of 

parcels carried by freight trains have 

taken place in Lithuania. Contraband 

cigarettes are hidden in the locomotives 

of freight trains and in open wagons 

[46]. Cases reported to Europol reveal 

that in the past years smuggled 

cigarettes have been seized in Hungary, 

Latvia and Poland [47]. Intelligence 

indicates that the shipments arrives by 

train, with intermediate stops in 

Belarus and Ukraine. The cigarettes 

had mainly Belarusian, but also 

Russian and Polish tax stamps. There 

are categories of shipments that due to 

their density and malleability are 

preferred to conceal smuggled goods. 

A popular concealment product during 

the period 2015 - 2017 was wood [48]. 

Other times the cigarettes were 

concealed in freights of coal, in bricks, 

in tanks wagons, within bags of 

cement, in small gas tanks and in 

sodium bicarbonate cargos. In one case 

there were indications that the 

cigarettes were placed during 

transportation, although it is unclear 

where and when exactly the placement 

occurred. 

Different types of hiding places and 

methods of smuggling have been 

identified in railway wagons. 

Experiences show that one of the 
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sunt aduse în Letonia ascunse în 

principal în vagoane de tren încărcate 

cu îngrășăminte artificiale sau cereale, 

în vagoane cisternă, sau alte produse 

utilizate pentru acoperirea încărcăturii 

ilicite. Când trenurile de marfă 

traversează frontierele letone din est, 

venind dinspre Belarus, produsele din 

tutun și, de asemenea, produsele 

petroliere, sunt aruncate din trenuri în 

puncte specifice indicate în prealabil, 

aproape de graniță, iar apoi alți membri 

ai grupării le colectează și le transportă 

cu autovehiculele în interiorul 

teritoriului Letoniei. 

Activităţile ilegale sunt cel mai 

probabil sprijinite de partidele 

trenurilor, mecanici de locomotivă și 

ajutori ai acestora [45]. În Lituania au 

avut loc confiscări de colete 

transportate cu trenurile de marfă. 

Țigările de contrabandă erau ascunse în 

interiorul locomotivelor și în vagoanele 

platformă [46]. Cazurile raportate la 

Europol dezvăluie că în ultimii ani au 

fost confiscate țigări de contrabandă în 

Ungaria, Letonia și Polonia [47]. 

Cazuistica existentă indică faptul că 

transporturile sosesc cu trenul, cu opriri 

intermediare în Belarus și Ucraina. 

Țigările aveau în principal timbre 

fiscale bieloruse, dar și rusești și 

poloneze. Există categorii de 

încărcături care, datorită densității și 

maleabilității lor, sunt preferate pentru 

ascunderea mărfurilor de contrabandă. 

Un element destul de popular pentru 

disimularea acestora în perioada 2015 - 

2017 a fost lemnul [48]. Alteori, țigările 

erau ascunse în încărcături de cărbune, 

cărămizi, în vagoanele cisternă, în saci 

de ciment, în butelii de gaz și 

încărcături de bicarbonat de sodiu. Într-

unul din cazuri au existat indicii că 

țigările au fost plasate în tren în timpul 

transportului, deși nu este clar unde și 

când s-a produs aceasta exact. 

biggest challenges is cigarette 

smuggling in high density bulk 

cargoes, or in tanks, or beneath wagons 

[49]. 

In the area of oil products 

smuggling [50], criminals have been 

identified carrying important quantities 

of such excisable goods into the EU by 

train and avoiding millions of VAT. 

The scheme used trains mainly 

originated from Russia and/or Belarus 

to the Eastern EU countries, such as 

Lithuania and Latvia. The fuel was 

transported by rail to tax warehouses 

[51] where the fuel used to be placed in 

tanks and then was reloaded into 

vehicles that mostly often went to 

Polish excise warehouses and then to 

Poland where they switch to road 

transport. In order to avoid VAT, the 

smugglers are selling fuel on the local 

market, using “missing trader” fraud 

schemes [52]. 

4.2. Counterfeit goods. The 

increased use of rail transport between 

China and the EU could provide an 

opportunity for the infringers in the 

area of Intellectual Property Crime 

(IPC). European Union Intellectual 

Property Office (EUIPO) considers that 

trains may become more frequently 

used in the future in terms of new 

transport methods [53]. The EUIPO 

estimates that there is a new threat for 

IPC landscape and raises specific 

concerns regarding the opportunities 

for criminal networks. Counterfeiters 

often need to produce and ship 

products quickly, usually in reaction to 

emerging product trends and demands 

in their chosen marketplace. Such 

goods are frequently cheap at the point 

of sale and the use of air freight, 

despite being fast, is often too 

expensive. The average shipping 

container can take up to 6 weeks and, 

although maritime transport still 
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Au fost identificate diferite tipuri de 

ascunzători și metode de contrabandă 

în vagoanele de marfă. Cazurile 

instrumentate demonstrează că una 

dintre cele mai mari provocări o 

constituie contrabanda cu țigări 

disimulate în marfă de tip vrac având 

densitate mare, în vagoane cisternă sau 

în compartimente situate sub platforma 

vagoanelor [49]. 

În domeniul contrabandei cu 

produse petroliere [50], au fost 

identificați infractori care transportau 

cantități importante de astfel de mărfuri 

accizabile în UE cu trenul și în acest 

mod evitând plata taxei pe valoare 

adăugată. Modul de operare era 

reprezentat de folosirea garniturilor de 

tren originate în principal din Rusia 

și/sau Belarus cu destinația către țările 

UE de Est, cum ar fi Lituania și 

Letonia. Combustibilul este transportat 

pe calea ferată până la antrepozite 

fiscale [51] unde rămâne depozitat, iar 

apoi reîncărcat în vehicule care, de 

regulă, îl depun în antrepozitele fiscale 

poloneze, de unde ajung pe teritoriul 

Poloniei şi apoi pe căile rutiere. Pentru 

a evita plata TVA, contrabandiștii vând 

combustibilul pe piața locală, folosind 

schema de fraudă tip „firmă fantomă” 

[52]. 

4.2. Mărfurile contrafăcute. 

Utilizarea sporită a transportului 

feroviar între China și UE ar putea oferi 

o ocazie infractorilor în domeniul 

încălcării drepturilor de proprietate 

intelectuală (DPI). Oficiul European 

pentru Mărci şi Design (EUIPO) 

consideră că trenurile pot fi mai des 

folosite în viitor ca noi metode de 

transport al obiectelor contrafăcute 

[53]. EUIPO estimează că există o nouă 

amenințare pentru mediul de afaceri în 

domeniul protejării DPI și manifestă 

îngrijorare cu privire la oportunitățile 

de care dispun rețelele infracţionale. 

appears to be the preferred means of 

transporting bulk shipments, largely 

because it is the most economic option, 

the time delay incurred could impede a 

fast route to market for certain IPR 

infringing goods. 

By adding to this the number of EU 

destinations that are now directly 

served and the potential opportunity to 

offload infringing goods on route, then 

the very low number of rail-borne 

seizures reported at the external borders 

to date appears somewhat discordant. 

As rail freight services between the EU 

and China become more numerous and 

efficient, and China develops its “Belt 

and Road” transport infrastructure, 

which is planned for the coming years, 

it is thought likely that increasing 

numbers of IPR-infringing 

consignments may arrive at the eastern 

EU external borders by train from 

where, if they are not intercepted, they 

could then travel throughout Europe. 

Therefore, such rail connections could 

offer concrete advantages to 

international IPR-infringing criminal 

networks and should be kept on the 

radar [54]. 

4.3. Other Crime Areas. China is a 

major source country for Fentanyl [55] 

and various substitutes which are sold 

online. Although no actual cases have 

been reported, the opportunity for the 

criminals and criminal organizations is 

emerging. In addition, trains with 

perishable products can be used to 

cover up cannabis loaded on trains [56]. 

 

5. Empty cargo - risks and 

vulnerabilities  

 

Europe’s reliance on cheap Chinese 

products generates a trade imbalance 

between the EU and China. As a result, 

it is estimated that 60 to 70 percent of 

rail shipments are westbound. On 
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Falsificatorii trebuie adesea să producă 

și să expedieze rapid produsele, de 

obicei ca reacție la tendințele și cererea 

de produse emergente pe piața aleasă. 

Astfel de mărfuri sunt de regulă ieftine 

la ieşirea din locul de producere, dar 

utilizarea transportului aerian, deși este 

rapidă, generează costuri care 

scumpesc foarte mult obiectul 

contrafăcut. Pe de altă parte, durata 

medie de transport pe apă poate fi de 

până la 6 săptămâni și, deși transportul 

maritim pare să fie în continuare 

mijlocul preferat de transportare a 

mărfurilor în vrac, în mare parte pentru 

că este cea mai economică opțiune, 

perioada lungă ar putea împiedica o 

desfacere rapidă pe piață a anumitor 

mărfuri contrafăcute. 

Adăugând la aceasta numărul de 

destinații UE care sunt deservite în 

mod direct și posibilitatea teoretică de a 

descărca în parcurs mărfurile 

contrafăcute, atunci numărul foarte 

redus de confiscări raportate la 

frontierele externe în sistemul 

transporturilor feroviare până în 

prezent, pare oarecum neconform 

realității. Pe măsură ce serviciile de 

transport feroviar de marfă între UE și 

China devin mai numeroase și mai 

eficiente, iar China își dezvoltă 

infrastructura de transport „Belt and 

Road”, planificată a se realiza în anii 

următori, se consideră probabil că un 

număr tot mai mare de loturi de marfă 

care încalcă DPI ar putea ajunge la 

frontierele exterioare ale estului UE cu 

trenul de unde, dacă nu sunt 

interceptate, ar putea fi distribuite în 

toată Europa. Prin urmare, astfel de 

conexiuni feroviare ar putea oferi 

avantaje concrete rețelelor criminale 

internaționale care încalcă drepturile de 

proprietate intelectuală, fapt pentru care 

se impune monitorizarea lor 

permanentă [54]. 

eastbound trips it is therefore not 

uncommon for containers to be empty, 

while the remaining containers are sent 

back by sea. The question is whether 

criminals or criminal organizations 

could benefit from these empty 

containers in rail transport. 

Analyzing information contributed 

to Europol in the area of motor vehicle 

crime, it appears that outbound trains 

have been used to transfer vehicles 

stolen in several Eastern European 

countries. These were transferred in 

vehicle transportation wagons leaving 

Europe through Lithuania and Latvia, 

via Uzbekistan, with destination 

Tajikistan [57]. 

During a cross border operation 

supported by Europol, at least two 

stolen vehicles were seized on the same 

train from Latvia with destination 

Dushanbe, Tajikistan [58]. In 2015, 

Latvian authorities identified four 

stolen vehicles in a freight train with 

destination Tajikistan. Visual 

inspection of freight train wagons with 

passenger cars revealed differences 

between documentation and reality 

(different vehicle model, color and year 

of manufacture) [59]. 

In wildlife trafficking, eels are in 

high demand in Asia; criminal 

networks smuggle them from Europe to 

China by land and air. This 

phenomenon is highly lucrative for 

Asian criminal networks and the 

Eurasian rail network could be a 

potential modus operandi for this type 

of crime [60]. 

 

6. Law Enforcement within 

railway transport – new challenges 

 

The increased number of trains 

arriving in the EU and the consequent 

risk of smuggling of illicit goods raises 

the issue of the control capacity at the 
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4.3. Alte domenii ale 

infracţionalităţii. China este un 

producător major de Fentanyl [55] și 

diverși înlocuitori care se vând online. 

Deși nu au fost raportate cazuri reale, 

există potențiale oportunități în acest 

sens pentru criminali și organizații 

criminale. În plus, trenurile încărcate cu 

produse perisabile pot fi folosite pentru 

a disimula între acestea transporturi 

ilegale de canabis [56]. 

 

5. Vagoanele fără încărcătură - 

riscuri şi vulnerabilități  

 

Dependența europeană de produse 

chinezești ieftine generează un 

dezechilibru comercial între UE și 

China. Drept urmare, se estimează că 

60 până la 70 la sută din transporturile 

feroviare se îndreaptă către vest. Prin 

urmare, pe rutele către est nu este 

neobișnuit ca vagoanele să fie goale, în 

timp ce containerele rămase din 

transporturile spre spaţiul UE sunt 

trimise înapoi pe mare. Întrebarea care 

se pune este aceea dacă infractorii sau 

grupările criminale ar putea trage 

foloase prin exploatarea posibilităților 

de transport ilegal oferite de aceste 

vagoane fără încărcătură.  

Analizând informațiile furnizate 

Europol în domeniul furturilor de 

autovehicule, se pare că trenurile care 

se îndreaptă spre spaţiul extracomunitar 

au fost folosite pentru transportul 

vehiculelor furate din mai multe țări 

din Europa de Est. Acestea au fost 

încărcate în trenuri ce transportau 

vehicule ce părăseau Europa prin 

Lituania și Letonia, via Uzbekistan, cu 

destinația Tadjikistan [57]. 

În timpul unei operațiuni 

transfrontaliere susținute de Europol, 

cel puțin două vehicule furate au fost 

confiscate din același tren care venea 

din Letonia cu destinația Dushanbe, 

railway border crossing points, in the 

train stations and marshalling yards. 

Research indicates that most trains 

from China enter the EU at the railway 

crossing point of Malaszewicze in 

Poland, although trains are also 

controlled at the railway crossing 

points of Braniewo, Kuznica, and 

Siemianowka in Poland. The control 

equipment varies at each rail control 

point. In Malaszewicze, there is a 

stationary X-ray equipment and good 

infrastructure. The launch of the X-Ray 

scanner, in January 2017, had a 

significant impact on the smuggling of 

large batches of cigarettes in rail freight 

traffic on the Belarusian - Polish border 

[61]. At the other rail crossing points 

there are either limited control 

capabilities or no special control 

infrastructure at all. Controls are 

mostly carried out with portable X-ray 

devices, sniffer dogs, video 

endoscopes, smuggling detectors, metal 

identifiers, and mirrors. 

Information provided by the 

Customs Eastern and South-Eastern 

Land Border Expert Team [62]. 

(CELBET) indicates that the X-Ray 

scanner equipment is available in 

Zahony – Eperjeske/Hungary. There is 

no railway scanner available in the 

other railway interconnection points 

from Asia to the EU borders which 

would be necessary in particular for 

Cierna/Slovakia and 

Svilengrad/Bulgaria. 

The physical checks of whole rail 

cargo are very difficult or impossible, 

so deploying rail scanner makes a great 

importance. Special attention has to be 

drawn on suitable detection technology 

given the tendency of smugglers to 

innovate in concealment and follow the 

technical capabilities of the law 

enforcement agencies, like railway 

police for example. Moreover, the 
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Tadjikistan [58]. În 2015, autoritățile 

letone au identificat patru vehicule 

furate într-un tren de marfă cu 

destinația Tadjikistan. Inspecția vizuală 

a vagoanelor de tren încărcate cu 

autovehicule a evidențiat diferențele 

dintre documentația transportului 

(scrisoarea de trăsură) și realitate 

(modelul diferit al vehiculelor, culoarea 

și anul de fabricație) [59]. 

În traficul de animale sălbatice, 

anghilele au o cerere mare în Asia; 

rețelele de contrabandiști le transportă 

din Europa către China pe uscat și pe 

calea aerului. Acest fenomen este 

extrem de profitabil pentru grupările 

criminale asiatice, iar rețeaua feroviară 

eurasiatică ar putea constitui un 

potențial modus operandi pentru acest 

tip de contrabandă [60]. 

 

6. Aplicarea legii în domeniul 

transporturilor feroviare - noi 

provocări 

 

Numărul crescut de trenuri care 

sosesc în UE și prin consecinţă riscul 

de contrabandă ridică problema 

capacității de control în punctele de 

trecere a frontierei feroviare, în stațiile 

de tren și în trenurile aflate în parcurs. 

Cercetările indică faptul că majoritatea 

trenurilor din China intră în UE prin 

punctul de trecere a căii ferate 

Malaszewicze din Polonia, deși 

garniturile sunt controlate și în punctele 

de trecere frontieră din Braniewo, 

Kuznica și Siemianowka în Polonia. 

Echipamentul de control variază la 

fiecare punct de control feroviar. În 

Malaszewicze de exemplu, există un 

echipament cu raze X staționar și o 

locații adaptate efectuării de controale. 

Punerea în funcţiune a scanerului cu 

raze X, în ianuarie 2017, a avut un 

impact semnificativ asupra 

contrabandei cu loturi mari de țigarete 

available equipment is one factor that 

could affect the efficiency of controls 

at the EU borders. It needs to be taken 

into consideration that physical checks 

are necessary in the case of counterfeit 

goods since the use of the scanner 

equipment might not be efficient. 

Another factor that needs to be taken 

into account is the personnel expertise 

on cargo train checking and the 

knowledge for use of control 

equipment.  

The railway police have limited 

access to information on the number of 

trains arriving at the railway crossing 

points, the volume of the containers, 

the time schedule, and the goods and 

products they carry. Only dangerous 

shipments are declared in advance. 

The digitalization of rail transport 

through the application of 

computerized systems would be a 

major improvement. These systems 

should indicate: - the number of trains 

and their time schedule; - the number 

of containers carried by each train; - the 

category of goods transferred; - the 

weight of the cargo; - destination; - the 

intermediate locations of container 

transshipments. 

These are all risk indicators that can 

be used for monitoring the activity of 

criminals or criminal organizations and 

analyzing these elements could lead to 

intelligence led operations. 

Subsequently, proper intelligence and 

targeted operations would give 

information related to further 

developments within the private or 

public sector of railway transport 

systems. 

 

Conclusions 

 

Railway freight transport has 

become more competitive in terms of 

cost and speed and the development of 
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în traficul de mărfuri feroviare peste 

frontiera dintre Belarus şi Polonia [61]. 

La celelalte puncte de trecere feroviară 

există capacități de control limitate sau 

nu există deloc infrastructură de control 

specială. Controalele sunt efectuate în 

cea mai mare parte cu dispozitive 

portabile cu raze X, echipaje canine 

specializate, endoscopuri video, 

detectoare de substanţe de contrabandă, 

detectoare de metal și dispozitive cu 

oglinzi. 

Informațiile furnizate de Agenţia 

Experților Vamali pe Frontiera Terestră 

din Estul şi Sud-Estul Europei 

(CELBET) [62] indică faptul că 

echipamentul de scaner cu raze X este 

disponibil în Zahony – Eperjeske 

(Ungaria). În celelalte puncte de 

interconectare feroviară din Asia şi 

până la granițele UE nu există niciun 

scaner al încărcăturilor de pe calea 

ferată, care ar fi necesar în special la 

punctele de trecere Cierna(Slovacia) și 

Svilengrad (Bulgaria). 

Verificarea fizică a întregii 

încărcături a unui tren este foarte 

dificile sau imposibil de realizat, astfel 

încât implementarea scanerelor 

adaptate sistemului feroviar are o 

importanță deosebită. O atenție specială 

trebuie să fie acordată tehnologiei de 

detectare adecvate, având în vedere 

tendința contrabandiștilor de a găsi noi 

posibilități de ascundere a obiectelor 

traficate și de adapta capabilitățile 

tehnice ale agenților însărcinaţi cu 

atribuţii de aplicare a legii, cum ar fi 

poliția feroviară, de exemplu. Mai 

mult, echipamente de verificare de care 

dispun agențiile de aplicare a legii 

constituie un factor care ar putea afecta 

eficiența controalelor la frontierele UE. 

Trebuie luat în considerare faptul că 

examinările fizice sunt necesare în 

cazul mărfurilor contrafăcute, deoarece 

utilizarea echipamentelor de scanare ar 

the new “Silk Road” will further 

increase the volume of rail freight 

traffic.  

These developments are supported 

by both China and the EU.  

The increase in the volume of rail 

freight traffic brings with it an 

increased risk of smuggling activities. 

The topography of interconnecting 

railway crossing points and the large 

number of transshipment terminals 

raises the chance of criminal 

exploitation. There are opportunities 

for criminals or criminal organizations 

to infiltrate the cargo trains with 

innovative concealment methods. The 

smugglers might exploit the lack of 

digitalization of rail transport services 

and limited control capacities in terms 

of equipment and specialized control 

personnel. The criminal organizations 

might also try to infiltrate existing or 

future logistical and transportation 

digital systems with the recruitment of 

railway management and law 

enforcement personnel, raising the risk 

of corruption and abuse of legal 

structures.  

In conclusion, the change in the 

railway infrastructure and the 

subsequent increase of rail freight 

traffic between China and the EU 

proved to be a real challenge for the 

law enforcement agencies and 

subsequently, the railway transport 

police. 

To address the potential threat from 

the increased railway freight traffic 

between China and the EU, law 

enforcement authorities should direct 

their research on improving 

intelligence sharing and inter-agency 

cooperation. Also, the information on 

rail traffic, that can be provided by the 

railway companies or operators (time, 

frequency, volume and kind of goods), 

on trains entering the EU and trains 
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putea să nu aibă eficienţa scontată. Un 

alt factor care trebuie avut în vedere 

este nivelul de expertiză a personalului 

în ceea ce priveşte verificarea 

vagoanelor de marfă precum şi 

cunoștințele necesare pentru utilizarea 

echipamentelor de control. 

Poliția feroviară are acces limitat la 

informații despre numărul de trenuri 

care sosesc în punctele de trecere a 

frontierei, volumul containerelor, orarul 

de deplasare a trenurilor, precum și 

mărfurile și produsele pe care le 

transportă. Sunt declarate în avans 

numai transporturile militare şi 

transporturile periculoase. 

Digitalizarea transportului feroviar 

prin aplicarea sistemelor computerizate 

ar constitui o îmbunătățire majoră. 

Aceste sisteme ar trebui să indice: - 

numărul trenurilor și orarul de 

deplasare; - numărul de containere 

transportate de fiecare tren; - categoria 

bunurilor transferate; - greutatea 

încărcăturii; - destinație; - punctele 

intermediare de tranzit containerelor. 

Toți aceștia constituie indicatori de 

risc care pot fi folosiți pentru 

monitorizarea activității infractorilor 

sau a grupărilor criminale și analiza 

acestor elemente ar putea conduce la 

efectuarea de operațiuni bazate 

informativ. Ulterior, datele obţinute şi 

acţiunile dirijate vor furniza informații 

valoroase legate de evoluțiile din 

sectorul public şi privat ale 

transportului feroviar de mărfuri. 

 

Concluzii 

 

Transportul feroviar de marfă a 

devenit mai competitiv, din punct de 

vedere al costurilor și vitezei, iar 

dezvoltarea noului „Drum al Mătăsii” 

va crește și mai mult volumul 

deplasării bunurilor pe calea ferată.  

Aceste evoluții sunt susținute atât de 

arriving at the main train transport hubs 

in EU cities, would be an important 

tool in developing action plans aimed 

to fight criminality. 

Identifying new modus operandi by 

ascertaining gaps within functionality 

of the rail freight traffic and 

enhancement of the information 

exchange between transport police and 

the railway companies/operators can be 

useful for recognizing vulnerabilities 

and producing risk assessments. 

The findings resulted from such 

examinations can bring together 

experts (like RAILPOL, COLPOFER, 

LANDSEC etc.) on the relevant crime 

areas (such as excise fraud, VAT fraud, 

counterfeited goods, auto theft, 

environmental crime, money 

laundering, etc) that can elaborate 

strategic analysis useful to the law 

enforcement agencies and relevant 

organizations with tasks within safety 

and security of railway cargo 

transports. 
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feroviar, care pot fi furnizate de 

companiile sau operatorii feroviari 

(timp, frecvență, volum și tipuri de 

mărfuri), despre trenurile care intră în 

UE și sosesc în principalele centre de 

transport feroviar din orașele UE, 

constituie un instrument important în 

elaborarea de planuri de acțiune 

destinate combaterii infracţionalităţii 

din sistem. 

Identificarea noilor moduri de 

operare, prin stabilirea 

disfuncționalităților din traficul feroviar 

de marfă, precum și îmbunătățirea 

schimbului de informații între poliția 

transporturi și companiile / operatorii 

feroviari, pot fi deosebit de utile pentru 

identificarea vulnerabilităților și 

evaluarea riscurilor. 

Constatările rezultate, în urma unor 

astfel de cercetări, pot reuni experți 

(cum ar fi RAILPOL, COLPOFER, 

LANDSEC, etc.), din domeniile 

relevante de combatere a 

infracţionalităţii (fraude cu produse 

accizabile, fraude privind TVA, 

contrafacerea de mărfuri, furturi auto, 

infracțiuni legate de protecţia mediului, 

spălarea de bani, etc), care pot elabora 

analize strategice utile agențiilor de 

aplicare a legii și pentru organizațiile 

relevante, cu sarcini în domeniul 

siguranţei și securității transporturilor 

feroviare de mărfuri. 
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Rezumat: Literatura de specialitate din 

aria spațiului european rămâne neclară cu 

privire la  efectele și nivelul de îndeplinire 

a rolului măsurilor disciplinare, în 

contextul mediului penitenciar. Deși există 

numeroase state care atrag atenția asupra 

necesității de a avea informații cu privire 

la care sunt tipurile de pedepse (măsuri 

disciplinare), ce relaționează în mod 

pozitiv cu schimbarea psiho-

comportamentală pentru fiecare categorie 

de deținuți, până la momentul prezent nu 

există astfel de evidențe. Izolarea socială 

extremă poate avea efecte nefaste asupra 

minții și trupului uman. Deși efectele 

izolării sociale sunt cumplite, ele sunt 

reversibile. Singurătatea afectează atât 

sănătatea psihică, cât și cea fizică. 

Oamenii izolați din punct de vedere social 

au dificultăți mai mari în a se descurca în 

situațiile stresante. Mai mult, ei au șanse 

mai mari să se simtă depresivi și dificultăți 

în a procesa informațiile. 
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Abstract: The specialized literature in 

the area of the European space remains 

unclear about the effects and the level of 

fulfillment of the role of disciplinary 

measures, in the context of the 

penitentiary environment. Although there 

are many states that draw attention to the 

need to have information on what are the 

types of punishments (disciplinary 

measures) that positively relate to 

psycho-behavioral change for each 

category of inmates, so far there is no 

such evidence . Extreme social isolation 

can have detrimental effects on the human 

mind and body. Although the effects of 

social isolation are terrible, they are 

reversible. Loneliness affects both mental 

and physical health. Socially isolated 

people have more difficulty coping with 

stressful situations. Moreover, they are 

more likely to feel depressed and have 

difficulty processing information. 

 

 

Keywords: inmate; isolation; 

functionality; consequence; relationship. 

Framing subdomain: Criminal Law 

 

 

 

 

 

 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Maria-Miana DINA 

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

184 

 

Introducere 

 

Din punct de vedere psihologic și 

social, libertatea constituie pentru 

fiecare dintre  noi o necesitate 

fundamentală. Aceasta reprezintă o 

nevoie primordială, care condiționează 

starea de echilibru.  Deprivarea de 

libertate poate perturba evoluția 

normală a personalității, dar poate crea 

și condiții pentru apariția și 

amplificarea unor tulburări psihice și 

psihosociale. Punând amprenta asupra 

întregului comportament, privarea de 

libertate poate afecta profund viața 

persoanei și relațiile acesteia. 

 

1. Privarea de libertate - situație 

personală complexă 

 

Privarea de libertate, prin executarea 

unei pedepse penale într-un penitenciar, 

reprezintă o situație extrem de 

complexă. Deși aceasta nu presupune 

izolarea totală a infractorului și nu are 

drept obiectiv producerea de  traume, 

suferințe fizice și psihice, ci vizează în 

mod deosebit reabilitarea persoanelor 

private de liberate, precum și reducerea 

recidivei. În România sistemul 

penitenciar diferențiază condițiile de 

detenție prin intermediul regimului de 

executare a pedepsei. Astfel, deși prin 

privarea de libertate nu se urmărește 

izolarea deținutului sub o formă menită 

dezumanizării, practicile disciplinare 

din mediul carceral, inclusiv sancțiunea 

cu izolarea, nu reușesc întotdeauna să-

și atingă rezultatul pozitiv urmărit. 

Urmărind o cunoaștere și o înțelegere 

la înalt nivel calitativ a fenomenelor 

psihice si psihosociale ce se manifestă 

în mediul penitenciar, se impune o 

tratare absolut diferențiată a practicilor 

disciplinare. Robert J. Wicks susține că 

psihologia penitenciară este atât studiul 

 

Introduction 

 

From a psychological and social 

point of view, freedom is a 

fundamental necessity for each of us. 

This is a paramount need, which 

conditions the state of balance. 

Deprivation of liberty can disrupt the 

normal evolution of the personality, 

but also create conditions for the 

appearance and amplification of 

mental and psychosocial disorders. By 

imprinting the whole behavior, 

deprivation of liberty can profoundly 

affect a person's life and relationships. 

 

1. Deprivation of liberty - a 

complex personal situation 

 

Deprivation of liberty by serving a 

criminal sentence in a penitentiary is 

an extremely complex situation. 

Although this doesn’t involve the 

total isolation of the offender and 

doesn’t aim to produce trauma, 

physical and mental suffering, but 

especially aims to rehabilitate persons 

deprived of liberty, and reduce 

recidivism. In Romania, the 

penitentiary system differentiates the 

conditions of detention through the 

regime of execution of the sentence. 

Thus, although the deprivation of 

liberty is not intended to isolate the 

detainee in a form intended to 

dehumanize him, disciplinary 

practices in the prison environment, 

including the sanction of solitary 

confinement, do not always succeed 

in achieving the positive outcome 

sought. Pursuing a knowledge and an 

understanding at a high qualitative 

level of the psychic and psychosocial 

phenomena that manifest in the 

penitentiary environment, an 

absolutely differentiated treatment of 
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cât și aplicarea cunoștințelor psiho-

logice în domeniul înfăptuirii justiției 

penale. Prin urmare, scopul psiho-

logului de penitenciar este de a înțelege 

comportamentul deținutului și de a 

contribui la procesul de reabilitare. 

Efectele psihologice ale izolării, 

precum și modificările apărute pe 

parcursul executării pedepsei, 

reprezintă domenii de interes pentru 

mulți cercetători, însă efectele izolării 

ca și măsură disciplinară, din 

perspectiva posibilității atingerii unui 

rezultat pozitiv, în funcție de categoria 

criminogenă, nu cunoaște evidențe 

clare, până la acest moment.  

Institutul de Cercetare al 

Penitenciarelor din cadrul Universității 

Cambridge (colaborare cu Consiliul 

European de Cercetare), printre 

multitudinea problemelor abordate, 

legate de valorile umane și sociale  din 

mediul carceral, include în această arie 

de interese și practicile de pedepse 

(sancțiuni disciplinare) în termeni de 

organizare și efecte. Studiul privind 

măsurarea calității vieții în închisori, 

atât în serviciul închisorilor din Anglia 

și Țara Galilor, cât și în serviciile 

penitenciare la nivel internațional 

(perioada 2008-2018), pentru aspectele 

legate de sinucidere, suferință, recidivă, 

oferă ca și principale explicații privind 

acest set de dimensiuni al calității 

închisorilor, corectitudinea, respectul, 

umanitatea, relațiile personal-prizonier, 

legitimitatea birocratică, siguranța și 

bunele utilizări ale autorității de către 

ofițerii de penitenciare. Cu alte cuvinte 

institutul atrage atenția asupra faptului 

că utilizarea autorității este esențială 

pentru închisori, iar forma și calitatea 

acesteia variază semnificativ. Un 

important aspect adus în discuție de 

către cercetătorii britanici este faptul că 

această idee despre pedeapsă este 

neglijată în majoritatea națiunilor. 

disciplinary practices is required. 

Robert J. Wicks argues that 

penitentiary psychology is both the 

study and application of 

psychological knowledge in the field 

of criminal justice. Therefore, the 

purpose of the prison psychologist is 

to understand the behavior of the 

inmate and to contribute to the 

rehabilitation process. The 

psychological effects of isolation, as 

well as changes during the execution 

of the sentence, are areas of interest 

for many researchers, but the effects 

of isolation as a disciplinary measure 

in terms of the possibility of 

achieving a positive result, depending 

on the criminogenic category,  which 

doesn’t know clear evidence for this 

moment. 

The Research Institute of Prisons at 

Cambridge University (in 

collaboration with the European 

Research Council) among the many 

issues addressed related to human and 

social values in the prison 

environment includes in this area of 

interest the practice of punishments 

(disciplinary sanctions) in terms of 

organization and effects. The study on 

measuring the quality of life in 

prisons both in the prison service of 

England and Wales and in the 

international penitentiary services 

(2008-2018) for issues related to 

suicide, suffering, recidivism provides 

as main explanations for this set of 

dimensions of the quality of prisons, 

fairness, respect, humanity, personal-

prisoner relations, bureaucratic 

legitimacy, security and good use of 

authority by prison officers. In other 

words, the institute points out that the 

use of authority is essential for 

prisons, and its form and quality vary 

significantly. An important issue 

brought up by British researchers is 
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Raportul anual din 2018 aduce în 

atenție Programul de cercetare 

COMPEN, care vizează o analiză 

comparativă a elaborării de politici și a 

experiențelor deținuților în Marea 

Britanie, Țara Galilor și Norvegia, 

responsabilii aducând în prim plan 

rolul tratamentului deținuților -  și 

anume, diferențele privind modul în 

care se experimentează și este descrisă 

închisoarea în funcție de jurisdicție. 

În aceeași ordine de idei, European 

Prison Rules afirmă în raportul oficial 

din 2016, în ceea ce privește aplicarea 

măsurilor disciplinare, că, deși acestea 

sunt mecanisme de ultimă soluție, 

conform rapoartelor, în toate țările 

procedurile disciplinare sunt utilizate 

foarte des, iar din păcate, par să 

constituie forma obișnuită de 

gestionare a închisorilor. Deși, în 

fiecare stat din UE, deținutul are 

dreptul să solicite respingerea pedepsei, 

conform European Prison Rules toate 

aceste încercări de revizuire a 

pedepselor sunt adesea inutile și 

ineficiente, deoarece acestea sunt 

rareori revizuite. De obicei, durata 

acestor proceduri este foarte lungă și 

există riscul ca judecătorul să aplice 

sancțiunile. 

De asemenea, în contextul canadian, 

în ciuda progreselor notabile 

înregistrate de-a lungul timpului în 

dreptul penal, încă există zone cenușii 

în care apar probleme sistemice. 

Diferiți reprezentanți consideră că 

trebuie să existe o proporționalitate, nu 

numai între efectele dăunătoare ale 

măsurilor care sunt responsabile de 

limitarea drepturilor sau libertăților în 

cauză, ci și între gradul de îndeplinire 

a obiectivului pentru care au fost puse 

în aplicare (Lancelevée et. all, 2019). 

 

 

 

that this idea of punishment is 

neglected in most nations. 

The 2018 annual report brings to 

the attention of the COMPEN 

Research Program which aims at a 

comparative analysis of policy 

making and experiences of detainees 

in the UK, Wales and Norway, with 

officials highlighting the role of 

detainee treatment - namely 

differences in how experiments and 

imprisonment is described according 

to jurisdiction. 

 In the same vein, the European 

Prison Rules state in his 2016 official 

report on the application of 

disciplinary measures that, although 

they are reportedly the last resort, 

disciplinary proceedings are used very 

often in all countries, and 

unfortunately seem to be the form 

regular prison management. Although 

in every EU state the detainee has the 

right to seek a rejection of the 

sentence, according to the European 

Prison Rules all such attempts to 

review sentences are often useless and 

ineffective, as they are rarely 

reviewed. Usually, the duration of 

these proceedings is very long and 

there is a risk that the judge will apply 

the sanctions. 

  Also, in the Canadian context, 

despite notable progress over time in 

criminal law, there are still gray areas 

where systemic problems arise. 

Different representatives consider that 

there must be a proportionality, not 

only between the harmful effects of 

the measures which are responsible 

for restricting the rights or freedoms 

concerned, but also between the 

degree of fulfillment of the objective 

for which they were implemented 

(Lancelevée et.all, 20019). 
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2. Efectele privării de libertate 

 

Efectele pedepsei cu izolarea au fost 

dezbătute de la cel puțin mijlocul 

secolului al XIX-lea, atunci când atât 

americanii, cât și europenii, au început 

să analizeze posibilele consecințe 

negative ale utilizării îndelungate și de 

către majoritatea națiunilor. În ultimii 

ani această situație a penitenciarelor de 

maximă securitate, a reînviat această 

temă, aducând în atenție drepturilor 

omului. Majoritatea aspectelor au 

încercat să evidențieze modalitatea prin 

care izolarea și circumstanțele acesteia 

distrug oamenii, dar și caracterul 

substanțial al efectelor în termeni de 

gravitate (Smith, 2006). 

Michel Foucault în Discipline and 

Punish (1977), a analizat dezvoltarea 

regimului închisorilor începând cu 

secolul al XVII-lea. Acesta a susținut 

că sancțiunile și recompensele devin 

parte integrantă a regimului 

disciplinar. Foucault subliniază că 

aceste modalități ale puterii nu au 

reformat instituțiile, ci doar și le-au 

consolidat în vechea formă. 

Laat (2019) afirmă că „guvernarea 

prin disciplină” a dat loc „guvernării 

prin risc”. Acesta consideră că este 

necesar ca învățarea automată să 

dezvolte algoritmi, care au rolul de a 

prezice un comportament viitor al 

persoanelor în cauză, respectiv 

disciplină predictivă. Astfel, rezultatele 

pot ajută autoritățile implicate să ia cele 

mai bune decizii. Sunt discutate 

opțiunile disponibile pentru cei supuși 

disciplinei predictive: în ce măsură pot 

să se conformeze, să pună întrebări sau 

să reziste? Printr-o discuție despre 

conceptele de transparență, a ajuns la 

concluzia că situația  este sumbră, 

întrucât susține că practicile 

disciplinare permit și chiar facilitează 

 

2. The effects of deprivation of 

liberty 

 

The effects of the punishment of 

isolation have been debated since at 

least the mid-nineteenth century, 

when both Americans and Europeans 

began to consider the possible 

negative consequences of long-term 

use by most nations as well. In recent 

years, this situation of the maximum 

security penitentiaries has revived this 

issue, bringing attention to human 

rights. Most aspects have tried to 

highlight the way in which isolation 

and circumstances destroy people, but 

also the substantial nature of the 

effects in terms of severity. (Smith, 

2006) 

Michel Foucault in Discipline and 

Punish (1977) analyzed the 

development of the prison regime 

since the seventeenth century. He 

argued that sanctions and rewards 

become an integral part of the 

disciplinary regime. Foucault 

emphasizes that these ways of power 

did not reform the institutions, but 

only consolidated them in the old 

form. 

Laat (2019) states that “governance 

by discipline” has given rise to 

“governance by risk”. He considers 

that it is necessary for machine 

learning to develop algorithms that 

have the role of predicting a future 

behavior of the people concerned, 

respectively predictive discipline. In 

this way, the results can help the 

authorities involved to make the best 

decisions. The options available to 

those subject to predictive discipline 

are discussed: to what extent can they 

comply, ask questions, or resist? 

Through a discussion on the concepts 

of transparency, he concluded that the 
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apariția riscurilor la nivel colectiv. 

Lyon (2003) consideră că pot exista 

modalități prin care supravegherea 

modernă - disciplina să poată fi 

interpretată „pozitivă și benefică, 

permițând noi niveluri de eficiență, 

productivitate, comoditate și confort”.  

Acesta consideră că printr-un proces de 

„sortare socială”  - și anume 

„clasificarea persoanelor și a 

populațiilor în funcție de criterii 

variate”, se poate determina cine ar 

trebui să fie vizat pentru tratament 

special. În opinia sa o astfel de sortare 

poate influența șansele de  viață ale 

oamenilor. 

Este bine cunoscut faptul că 

personalul penitenciar are un impact 

ridicat  în ceea ce privește  procesul de 

aplicare a măsurilor disciplinare, însă 

de foarte puține ori au fost studiate 

efectele acestor decizii ale personalului 

cu privire la ce tip de sancțiune 

disciplinară este administrată. Anumite 

analize au surprins faptul că în acest 

proces decizional, vârsta, desfășurarea 

de activități productive și starea de 

recidivă, reprezintă factori care 

influențează procesul decizional, în 

scopul stabilirii sancțiunii (Butler, 

2017). 

În contextul sistemului închisorilor 

federale, fiecare angajat al sistemului 

penitenciar este primul paznic al 

închisorii, și fiecare dintre acești 

angajați are puterea de a cita o persoană 

cu o infracțiune disciplinară. Cu alte 

cuvinte, nu numai paznicii - sau ofițerii 

- pot scrie infracțiuni disciplinare, ci și 

ceilalți angajați ai personalului pot scrie 

infracțiuni disciplinare. Mulți membri 

ai personalului redactează aceste 

rapoarte de rutină. 

Prin urmare, după analizarea 

raportului de anchetă se va efectua una 

dintre următoarele acțiuni: a. 

constatarea că deținutul este vinovat de 

situation is bleak, as he argues that 

disciplinary practices allow and even 

facilitate the emergence of risks at the 

collective level. 

Lyon (2003) considers that there 

may be ways in which modern 

supervision - the discipline can be 

interpreted as "positive and beneficial, 

allowing new levels of efficiency, 

productivity, convenience and 

comfort". He believes that through a 

process of "social sorting" - namely 

"classification of people and 

populations according to various 

criteria", it can be determined who 

should be targeted for special 

treatment. In his opinion, such a sort 

can influence people's life chances. 

It is well known that prison staff 

have a high impact on the process of 

enforcing disciplinary measures, but 

the effects of these staff decisions on 

what type of disciplinary sanction is 

administered have rarely been studied. 

Some analyzes have shown that in 

this decision-making process, age, the 

development of productive activities 

and the state of recidivism are factors 

that influence the decision-making 

process, in order to establish the 

sanction (Butler, 2017). 

In the context of the federal prison 

system, every employee of the 

penitentiary system is the first prison 

guard, and each of these employees 

has the power to summon a person 

with a disciplinary offense. In other 

words, not only guards - or officers - 

can write disciplinary offenses, but 

other staff can also write disciplinary 

offenses. Many staff members write 

these routine reports. 

Therefore, after analyzing the 

investigation report, one of the 

following actions will be performed: 

a. finding that the detainee is guilty of 

violating and imposing a sanction; b. 
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încălcare și impunerea unei sancțiuni; 

b. respingerea acuzațiile sau; c. 

sesizarea lucrătorului de la auditorul de 

disciplină. 

Aceste sancțiuni pot include o 

combinație dintre următoarele, în 

funcție de gravitatea faptei: Ora în 

SHU; Renunțarea la timpul personal; 

Schimbarea locuinței sau alocarea 

locului de muncă; Transfer disciplinar 

într-o închisoare de securitate 

superioară; Restituirea monetară; 

Pierderea privilegiilor de telefon, de 

vizită sau de e-mail; Acuzații penale 

suplimentare. 

Codul reglementărilor federale 

impune următoarele: Acte interzise de 

cea mai mare severitate (Seria 100); 

Acte interzise de severitate ridicată 

(seria 200); Acte interzise de severitate 

moderată (seria 300); Acte interzise de 

severitate redusă (seria 400).  

 

3. Abordări privind creșterea 

eficienței 

 

Departamentul de cercetare din 

cadrul Ministerului Justiției din UK, 

într-unul din documentele oficiale în 

care sunt prezentate obiectivele 

activității departamentului (Areas of 

Research, 2018), se subliniază 

necesitatea creării un serviciu 

penitenciar și de probațiune care să 

schimbe deținuții, fiind oferite în acest 

sens întrebări cheie care pot îmbunătății 

structura de justiție. 

Astfel, o recentă cercetare la nivel 

internațional a Ministerului Justiției, ce 

are drept obiectiv dezvoltarea de  

abordări ce pot crește eficiența în 

gestionarea tinerilor din sistem, invocă 

faptul că, deși baza de date este în 

creștere, majoritatea cercetărilor de 

înaltă calitate sunt la nivel 

internațional, prin urmare lipsesc 

dovezi solide cu privire la ceea ce 

dismiss the allegations or; 3. notifying 

the worker from the discipline 

auditor. 

These penalties may include a 

combination of the following, 

depending on the severity of the fee: 

Time in SHU; Giving up personal 

time; Changing housing or allocating 

jobs; Disciplinary transfer to a higher 

security prison; Monetary refund; 

Loss of telephone, visit or e-mail 

privileges; Additional criminal 

charges. 

The Federal Code requires the 

following: Prohibited acts of the 

highest severity (Series 100); 

Prohibited acts of high severity (series 

200); Prohibited acts of moderate 

severity (series 300); Prohibited acts 

of low severity (400 series). 

 

3. Approaches to increasing 

efficiency 

 

The research department within the 

UK Ministry of Justice in one of the 

official documents presenting the 

objectives of the department's 

activity, (Areas of Research, 2018) 

emphasizes the need to create a 

penitentiary and probation service to 

change detainees, being asked 

questions key that can improve the 

structure of justice. 

Thus, a recent international 

research of the Ministry of Justice that 

aims to develop approaches that can 

increase efficiency in managing 

young people in the system, invokes 

the fact that although the database is 

growing, most high quality research is 

international, through therefore, there 

is no solid evidence of what works for 

each stage of the system. Therefore, 

there is evidence on the factors that 

can prevent the onset of criminal 

behavior, but nevertheless, there is 
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funcționează pentru fiecare etapă din 

sistem. Prin urmare, există dovezi cu 

privire la factorii care pot preveni 

debutul comportamentului infracțional, 

însă cu toate acestea, există mai puține 

informații complete privitoarea la 

factorii asociați cu trecerea de la 

delincvența juvenilă la infractorul 

adult. Datele administrative disponibile 

sunt mai limitate pentru tinerii care au 

încălcat legea, în comparație cu 

persoanele adulte. De asemenea, 

cercetătorii evidențiază faptul că, 

nivelul de înțelegere pentru această 

categorie este limitată și că odată cu 

scăderea numărului de persoane, care 

intră pentru prima oară în sistem, este 

nevoie să înțelegem  mult mai bine ce 

tratament este necesar pentru a 

răspunde  cât mai bine nevoilor de 

reabilitare.  

Una din ipotezele supuse cercetării 

urmărește care intervenții sunt cele mai 

potrivite pentru reducerea recidivei și 

ce anume funcționează pentru fiecare? 

În acest sens se explică că există 

dovezi solide cu privire la factorii 

asociați cu recidiva, spre exemplu 

impulsivitatea, auto-control deficitar, 

consumul de droguri, lipsa locurilor de 

muncă, inexistența unor locuri de 

cazare pe termen lung. Cu toate 

acestea, cercetătorii motivează că, chiar 

dacă capacitatea pentru a înțelege ce 

anume funcționează în reducerea 

recidivei, tinde să fie la un nivel ridicat, 

există puține cunoștințe cu privire la ce 

anume funcționează cel mai bine, în 

funcție de specificul infracționalității. 

În ceea ce privește intervențiile, există 

dovezi spre exemplu, pentru consumul 

de droguri, însă pentru asigurarea 

capacității de cazare, sunt adevărate 

lacune. De asemenea, nu există dovezi 

pentru costurile și beneficiile 

intervențiilor, precum o mai bună 

înțelegere la ceea ce funcționează, cu 

less complete information regarding 

the factors associated with the 

transition from juvenile delinquency 

to adult offender. The available 

administrative data are more limited 

for young people who have broken 

the law, compared to adults. 

Researchers also point out that the 

level of understanding for this 

category is limited and that as the 

number of people entering the system 

for the first time decreases, we need 

to better understand what treatment is 

needed to respond as best we can 

rehabilitation needs. 

One of the hypotheses under 

research is which interventions are 

most appropriate to reduce recurrence 

and what works for each? 

In this sense, it is explained that 

there is solid evidence regarding the 

factors associated with recidivism, for 

example impulsivity, poor self-

control, drug use, lack of jobs, lack of 

long-term accommodation. However, 

researchers argue that even if the 

ability to understand what works in 

reducing recidivism tends to be at a 

high level, there is little knowledge 

about what works best, depending on 

the specifics of the crime. In terms of 

interventions, there is evidence, for 

example, for drug use, but there are 

real gaps in ensuring accommodation 

capacity. There is also no evidence for 

the costs and benefits of interventions, 

such as a better understanding of what 

works, with whom and how. They 

believe that quality evidence in this 

area would contribute to improving 

practice and more effective design of 

interventions for offenders, whether in 

a custodial setting or in the 

community. 

The same entity returns to this 

issue a year later - Her Majesty’s 

Prison and Probation Service (2019) 
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cine și cum. Aceștia consideră că 

dovezile de calitate în acest domeniu, 

ar contribui la îmbunătățirea practicii 

și la o proiectare mai eficientă a 

intervențiilor pentru infractori, 

indiferent dacă sunt într-un cadru 

privativ de libertate sau în comunitate.  

Aceeași entitate revine asupra 

acestui aspect un an mai târziu - Her 

Majesty’s Prison and Probation Service 

(2019), în scopul analizării diferitelor 

metode de reducere a 

comportamentelor violente în rândul 

deținuților, la categoria - Ce știm că nu 

merge. Se menționează greutatea 

suplimentară pe care o aduce pedeapsa 

ca măsura a manifestării 

comportamentului violent în această 

situație, și importanța de a utiliza 

această măsură cu înțelepciune, pentru 

a gestiona eficient incidentele de acest 

caz.  

Cercetările care au încercat să 

evidențieze o posibilă diferență între 

dimensiunea penitenciarului ca și 

climat unitar și climatul individual al 

persoanei private de libertate, au 

evidențiat faptul că starea de bunăstare 

a deținutului în timpul executării 

pedepsei este influențată mai degrabă 

de percepția acestuia asupra mediului 

carceral, decât de climatul instituției la 

nivel unitar. Prin urmare, modul în care 

acesta se raportează la trăirile și 

evenimentele din mediul penitenciar, 

evenimente care includ și măsurile 

disciplinare în anumite situații, 

determină viitorul comportament 

infracțional (van Ginneken, 2019). 

Gul, (2018) sugerează faptul că în 

ciuda normelor internaționale, 

penitenciarele încă sunt caracterizate de 

numeroase probleme, inclusiv de 

supraaglomerare, tortură, norme 

disciplinare învechite și instruire 

necorespunzătoare pentru personal. 

Acesta consideră că un tip de 

in order to analyze the different 

methods of reducing violent behavior 

among detainees, in the category - 

What we know does not work. The 

additional weight of the punishment 

as a measure of the manifestation of 

violent behavior in this situation is 

mentioned, and the importance of 

using this measure wisely, in order to 

effectively manage the incidents of 

this case. 

Research that has sought to 

highlight a possible difference 

between the size of the prison as a 

unitary climate and the individual 

climate of the person deprived of 

liberty has shown that the detainee's 

well-being during the execution of the 

sentence is influenced by his 

perception of the prison environment 

of the climate of the institution at 

unitary level. Therefore, the way in 

which it relates to the feelings and 

events in the penitentiary 

environment, events that also include 

disciplinary measures in certain 

situations, determines the future 

criminal behavior. (van Ginneken, 

2019) 

Gul, (2018) suggests that despite 

international norms, prisons are still 

characterized by numerous problems, 

including overcrowding, torture, 

outdated disciplinary rules and 

inadequate training for staff. He 

considers that one type of individual 

intervention could be useful in 

respecting rights and at the same time 

improving the system. 

As part of the European-American 

prison project, the study by 

Subramanian & Shames (2013) 

presents the findings of a team of US 

experts who visited prisons in 

Germany and the Netherlands to 

determine whether their correctional 

systems have transferable policies for 
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intervenție individuală ar putea fi utilă 

în respectarea drepturilor și totodată 

îmbunătățirea sistemului.  

Ca parte a proiectului penitenciar 

european-american, studiul realizat de 

Subramanian & Shames (2013), 

prezintă constatările unei echipe de 

experți din SUA, care au vizitat 

închisorile din Germania și Olanda în 

scopul de a determina dacă sistemele 

lor de corecții au politici transferabile 

pentru reforme benefice în Statele 

Unite. 

Printre cele patru recomandări de 

bază se regăsește și nevoia de 

diversificare a sistemelor de clasificare 

a închisorilor și sancțiunile 

disciplinare ale deținuților, pentru a 

reflecta măsuri dovedite și umane 

pentru controlul comportamentului 

prizonier dăunător și perturbator. În 

închisorile germane și olandeze se 

folosește rar pedeapsa cu izolarea, 

pentru disciplinarea deținuților; iar 

atunci când este utilizată, este doar 

pentru perioade scurte. 

Deși, puține studii penologice au 

examinat relația dintre o experiență 

care poate fi în special consecventă,  

respectiv, comportamentul 

necorespunzător al deținuților și 

recidiva, unul din studiile care a vizat 

posibila influență a comportamentului 

deținuților asupra viitoarelor 

infracțiuni, evidențiază implicațiile 

potențiale ale experiențelor în 

închisoare privind reinserția acestora și, 

în special, pentru starea de 

recidivă.  Scopul acestui studiu a fost 

de a aborda acest decalaj din literatura 

de specialitate, utilizând un design 

corespunzător care să estimeze efectul 

comportamental al deținuților care au 

primit măsuri disciplinare asupra 

recidivei, folosind date despre diferite 

persoane din Florida. Rezultatele au  

indicat faptul că deținuții care au fost 

reforms. beneficial in the United 

States. 

Among the four basic 

recommendations is the need to 

diversify prison classification systems 

and disciplinary sanctions for 

detainees, in order to reflect proven 

and humane measures to control 

harmful and disruptive prisoner 

behavior. In German and Dutch 

prisons, solitary confinement is rarely 

used to discipline detainees; and when 

used, it is only for short periods. 

Although few penal studies have 

examined the relationship between an 

experience that may be particularly 

consistent, namely the misconduct of 

detainees and recidivism, one of the 

studies that looked at the possible 

influence of detainees' behavior on 

future offenses highlights the 

potential implications of prison 

experiences on their reintegration and, 

in particular, for the state of 

recidivism. The purpose of this study 

was to address this gap in the 

literature, using an appropriate design 

to estimate the effect of the behavior 

of inmates who received disciplinary 

action on recidivism, using data about 

different people in Florida. The 

results indicated that inmates who 

were disciplined are more likely to 

reoffend. These findings underscore 

the importance of prison experiences 

in understanding reactivity. (Cochran 

et. All, 2014) 

Following a longitudinal study of 

inmates' behavioral changes, 

regression analyzes showed that 

adjustment problems were associated 

with mental health problems and 

disciplinary offenses. Thus, it is 

mentioned that the relationship 

between disciplinary offenses and 

adaptation problems of persons 

deprived of liberty may be useful in 
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sancționați disciplinar, sunt mai 

susceptibili în a recidiva.  Aceste 

constatări subliniază importanța 

experiențelor închisorii pentru 

înțelegerea reactivității (Cochran et. 

all, 2014). 

În urma unui studiu longitudinal, 

care a vizat modificările 

comportamentale ale deținuților, 

analizele de regresie au demonstrat că 

problemele de adaptare au fost asociate 

cu problemele de sănătate mintală și cu 

infracțiunile disciplinare. Astfel, se 

menționează faptul că relația dintre 

infracțiunile disciplinare și problemele 

de adaptare ale persoanelor private de 

libertate poate fi utilă în evaluarea 

comportamentului deținuților pe 

perioada executării pedepsei  

(Gonçtalves et. all, 2016). 

Studiul Life in Custody (van 

Ginneken et. all, 2108), care 

examinează calitatea vieții din 

închisorile din Olanda, descrie 

percepțiile deținuților olandezi asupra 

climatului închisorilor, precum și 

diferențele dintre regimuri, având în 

vedere și această dimensiune a 

disciplinei, însă doar din perspectiva 

percepției și a reprezentării. 

O altă abordare a măsurilor 

disciplinare a  constat în considerarea 

regimului de detenție, respectiv a  

particularităților și caracteristicilor 

penitenciarului, în factor de influență 

pentru capacitatea de adaptare a 

deținuților și predispoziția acestora spre 

încălcarea regulilor. Folosind date 

despre aproximativ 60 000 de deținuți 

din Califoria, Tahamont (2019) a 

încercat să identifice o posibilă relație 

între regimul de executare și 

predispoziția deținuților în a comite 

abateri disciplinare. Rezultatele au 

indicat faptul că în regimul semi-

deschis și deschis există o tendință mai 

mare spre abaterile disciplinare ușoare, 

assessing the behavior of detainees 

during the execution of the sentence. 

(Gonçtalves et. All, 2016) 

The study Life in Custody (van 

Ginneken et. All, 2108) which 

examines the quality of life in prisons 

in the Netherlands describes Dutch 

detainees' perceptions of the prison 

climate and differences between 

regimes, given this dimension of 

discipline, but only from the 

perspective of perception and of 

representation. 

 Another approach to disciplinary 

measures was to consider the 

detention regime, namely the 

particularities and characteristics of 

the penitentiary, as a factor in 

influencing the detainees' ability to 

adapt and their predisposition to 

violate the rules. Using data on 

approximately 60,000 inmates in 

California, Tahamont (2019) 

attempted to identify a possible 

relationship between the enforcement 

regime and inmates' predisposition to 

commit disciplinary offenses. The 

results indicated that in the semi-open 

and open regime there is a greater 

tendency towards slight disciplinary 

violations, such as gambling. Also, 

the study does not offer other 

implications, effects of disciplinary 

measures. 

 

Conclusions 

 

Although most studies that have 

focused on this dimension of 

disciplinary offenses draw attention to 

the importance and also the need to 

know the effects of disciplinary 

measures depending on the 

psychological characteristics of the 

specificity of the crime, there are no 

studies that provide clear information 

on this issue. 
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gen jocuri de noroc. De asemenea, 

studiul nu oferă și alte implicații, efecte 

ale măsurilor disciplinare. 

 

Concluzii 

 

Deși majoritatea studiilor care au 

vizat această dimensiune a 

infracțiunilor disciplinare atrag atenția 

asupra importanței și totodată 

necesității de cunoaștere a efectelor 

măsurilor disciplinare, în funcție de 

particularitățile psihologice ale 

specificului infracționalității, nu există 

studii care să ofere informații clare cu 

privire la acest aspect.   

Nu trebuie omis faptul că, indiferent 

de măsura aplicată, nu de puține ori 

reacțiile comportamentale, sunt  fie de 

o manifestare extremă, în care deținutul 

se consideră neîndreptățit, fie poate 

recurge inclusiv la manifestări agresive 

acționale sau de limbaj. Limitele dintre 

cele două forme de reacții 

comportamentale nu sunt rigide, acesta 

putând trece foarte ușor de la o extremă 

la alta. Funcționând ca un subsistem în 

sistemul social, persoana este nevoită 

să-și încadreze în propria dezvoltare 

această evoluție, pentru a fi considerată 

o dimensiune normală. Astfel, apare o 

adecvare între stimul și răspuns, în caz 

contrar inadecvarea va amplifica 

nevrozele, determinând o slabă 

capacitate adaptativă atât la lumea 

interioară cât și cea exterioară.  

Comportamentele anormale de tip 

criză biopsihologică, carențial ori 

patologic, reduc capacitatea de 

autonomie, independență psiho-

conștientă a subiectului, o corectă 

adecvare și autoapreciere, precum și 

capacitatea de dezvoltare armonioasă a 

individului. Nu trebuie omisă aparenta 

creștere a exigenței normative față de 

individ, ce poate oferi ființei umane o 

poziție delicată și dificil de definit în 

It should not be overlooked that 

regardless of the measure applied, not 

infrequently the behavioral reactions 

are either of an extreme 

manifestation, in which the inmates 

considers himself unjustified, or may 

resort to aggressive actions of action 

or language. The boundaries between 

the two forms of behavioral reactions 

are not rigid, it can easily move from 

one extreme to another. Functioning 

as a subsystem in the social system, 

the person has to frame this evolution 

in his own development, in order to 

be considered a normal dimension. 

Thus, there is an adequacy between 

stimulus and response, otherwise the 

inadequacy will amplify the neuroses, 

causing a weak adaptive capacity in 

both the inner and outer world.  

Abnormal behaviors such as 

biopsychological crisis, deficiency or 

pathology, reduce the capacity for 

autonomy, psycho-conscious 

independence of the subject, a correct 

adequacy and self-appreciation, as 

well as the capacity for harmonious 

development of the individual. We 

must not omit the apparent increase in 

the normative requirement for the 

individual, which can give the human 

being a delicate position and difficult 

to define in the human universe. The 

presentation of the abnormal and the 

normal presents extremely unusual 

manifestations, by evading some rules 

of morality, prejudice or punishment. 

Therefore, the subject's ability to 

self-administer rationally may 

diminish and thus disrupt his inner 

freedom. Therapeutic approach and 

interventions require careful attention 

to produce a specific and lasting 

effect. 
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cadrul universului uman. Prezentarea 

anormalului și a normalului prezintă 

manifestări extrem de neobișnuite, prin 

eludarea unor reguli de morală, 

prejudecată ori pedeapsă.  

Prin urmare, capacitatea subiectului 

de a se autoadministra rațional se poate 

diminua și astfel perturba libertatea sa 

interioară. Abordarea terapeutică și 

intervențiile necesită o atenție 

amănunțită, pentru a produce un efect 

specific și durabil.  
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Rezumat: Radicalizarea reprezintă 

schimbarea credințelor, ideilor și 

comportamentelor, cu scopul de a justifica 

violența împotriva unui grup, deseori 

solicitându-se sacrificiul de sine pentru a 

demonstra apartenența la grup. Reprezintă 

un proces dinamic, de însușire a 

convingerilor opuse democrației, în care 

sunt atrase persoane cu un anumit profil 

psihologic. Prezenta lucrare își propune să 

identifice rațiunea unei persoane private de 

libertate, de a adera la valori specifice 

radicalizării, și atrage atenția la lipsa 

actuală a unor instrumente de identificare 

a acesteia. Din dorința de a înțelege 

complexitatea fenomenului, dar și pentru a 

formula concluzii ce pot fundamenta 

viitoare demersuri, cercetarea s-a orientat 

pe specificul evaluării psihologice în cazul 

unui deținut din România. 
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Abstract: Radicalization is the change 

of beliefs, ideas and behaviors in order to 

justify violence against a group, often 

asking for self-sacrifice in order to 

demonstrate group membership. It 

represents a dynamic process, of acquiring 

the convictions opposed to democracy, in 

which people with a certain psychological 

profile are attracted. The present paper 

aims to identify the reason why a person 

deprived of liberty is adhering to specific 

values of radicalization and draws 

attention to the current lack of tools to 

identify it. From the desire to understand 

the complexity of the phenomenon, but also 

to formulate conclusions that may underpin 

future steps, the research focused on the 

specificity of the psychological evaluation 

in the case of a Romanian inmate. 

 

 

Keywords: inmate; penitentiary; 

radicalization; psychological profile; 

screening. 
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Introduction 

 

The definition given by the 

European Commission to the term 

radicalization focuses on: "the 
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care, anumite persoane care aderă la 

anumite puncte de vedere, opinii şi 

idei, pot fi determinate să comită 

atentate teroriste”. De asemenea, în 

accepţiunea europeană, procesul de 

radicalizare este unul „specific, 

multidimensional, dificil de abordat, ce 

poate implica aspecte precum: factori 

personali, circumstanţiali, ideologici”. 

Așadar, radicalizarea reprezintă 

fenomenul prin care unele persoane 

îmbrățișează ideologii și 

comportamente extremiste, care ar 

putea să le determine să comită acte de 

terorism.  

Statele membre sunt responsabile de 

propria securitate națională, inclusiv de 

lupta împotriva terorismului, de 

conceperea și de punerea în aplicare a 

unor măsuri la nivel național, menite să 

combată radicalizarea.  

În anul 2011 s-a creat Reţeaua de 

conştientizare a radicalizării (RAN), ce 

conectează grupurile special constituite 

în acest scop, cu persoane implicate în 

combaterea radicalizării de pe întreg 

teritoriul Uniunii Europene. În acest 

sens, cercetători, lideri religioşi, 

muncitori sociali, lideri politici tineri, 

poliţişti, dar şi alte persoane implicate 

în comunităţile vulnerabile, încearcă să 

identifice bune practici. 

La data de 6 iulie 2017, Parlamentul 

European a înființat o Comisie specială 

pentru combaterea terorismului 

(TERR), cu scopul de a oferi opinia 

Parlamentului European în ceea ce 

privește lacunele practice și legislative 

din regimul de combatere a 

terorismului, care au permis producerea 

atacurilor teroriste, și de a formula 

recomandări, care ar contribui la 

combaterea amenințării teroriste la 

nivelul Uniunii Europene. De 

menționat, că din cele 88 de măsuri de 

combatere a terorismului, obligatorii 

din punct de vedere juridic, propuse din 

septembrie 2001 până în vara anului 

phenomenon whereby certain people 

who adhere to certain points of view, 

opinions and ideas can be determined 

to commit terrorist attacks." Also, in 

the European acceptance, the process 

of radicalization is one "specific, 

multidimensional, difficult to tackle, 

which may involve aspects such as 

personal, circumstantial, ideological 

factors". 

Thus, radicalization is the 

phenomenon by which some people 

embrace extremist ideologies and 

behaviors that might cause them to 

commit acts of terrorism.  

Member States are responsible for 

their own national security, including 

the fight against terrorism, for 

designing and implementing measures 

at national level to combat 

radicalization. 

In 2011, the Radicalization 

Awareness Network (RAN) was 

created, which connects the groups 

specially set up for this purpose with 

people involved in preventing 

radicalization throughout the European 

Union. In this regard, researchers, 

religious leaders, social workers, young 

political leaders, policemen, but also 

others involved in vulnerable 

communities are trying to identify good 

practices. 

On July 6, 2017, the European 

Parliament set up a Special 

Commission to Combat Terrorism 

(TERR), with the aim of giving the 

European Parliament an opinion on the 

practical and legislative gaps in the 

counter-terrorism regime that allowed 

terrorist attacks to occur and to 

formulate recommendations that would 

help counter the terrorist threat at EU 

level. It should be mentioned that out 

of the 88 measures to combat terrorism, 

legally binding, proposed from 

September 2001 to the summer of 

2013, only a quarter made the subject 
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2013, doar un sfert au făcut obiectul 

unor evaluări de impact, și numai trei 

au făcut obiectul unor consultări 

publice. 

Declaraţia finală a Summit-ului de 

la Bruxelles (2018), statuează faptul că 

terorismul, sub toate formele și 

manifestările sale, continuă să prezinte 

o amenințare directă pentru securitatea, 

stabilitatea și prosperitatea 

internaţională.  

Demersurile angajate de către 

NATO presupun acțiuni de 

conștientizare și analiză, pregătire și 

reactivitate, capabilități, construirea de 

capacități și parteneriate. 

Cartografierea activităților de 

construire de capacități contra-teroriste 

în statele partenere, de asemenea, 

reprezintă un obiectiv asumat de țările 

implicate. 

 

1. Penitenciarul, mediu vulnerabil  

 

Penitenciarul poate fi un teren fertil, 

în ceea ce privește dezvoltarea acestui 

fenomen psihosocial contemporan, din 

cauza faptului că acest mediu prezintă 

mai multe riscuri, printre care: 

recrutarea deținuților, obținerea de 

resurse materiale, pregătirea pentru acte 

extremiste în perioda post-liberare.  

Prin rezoluția Parlamentului 

European din 12 decembrie 2018, 

referitoare la constatările și 

recomandările Comisiei speciale pentru 

combaterea terorismului, s-a statuat că 

penitenciarul poate deveni cu ușurință 

un microcosmos în ceea ce privește 

rețele teroriste. Practica demonstrează 

că atacatorii teroriști au început prin 

comiterea unor infracțiuni de drept 

comun, iar în timpul executării 

pedepsei privative de libertate, aceștia 

au fost îndoctrinați, înainte de intrarea 

în unitate neexistând vreun risc în ceea 

ce privește adoptarea unor atitudini 

extremiste. 

of impact assessments and only three 

were subject to public consultations. 

The final statement of the Brussels 

Summit (2018) states that terrorism, 

under all its forms and manifestations 

continues to present a direct threat to 

international security, stability and 

prosperity. 

The actions undertaken by NATO 

involve actions of awareness and 

analysis, preparation and reactivity, 

capabilities, capacity building and 

partnerships. Mapping counter-

terrorism capacity building activities in 

partner countries is also an objective 

assumed by the countries involved. 

 

1. The penitentiary, a vulnerable 

environment 

 

The penitentiary can be a fertile 

ground for the development of this 

contemporary psychosocial 

phenomenon, due to the fact that this 

environment presents several risks, 

among which: recruitment of prisoners, 

obtaining of material resources, 

preparation for extremist acts in the 

post-liberation period.  

By the resolution of the European 

Parliament of 12 December 2018 on 

the findings and recommendations of 

the Special Commission on Combating 

Terrorism, it was ruled that the 

penitentiary can easily become a 

microcosm in terms of terrorist 

networks. The practice shows that 

terrorist attackers started by 

committing criminal offenses under 

common law, and during the execution 

of the prison sentence, they were 

indoctrinated, before entering the unit, 

there was no risk of adopting extremist 

attitudes. 

Currently, there are no specific 

procedures in the penitentiaries of the 

European Union to identify detainees 

with the potential to be radicalized, the 
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În prezent, în penitenciarele din 

Uniunea Europeana nu există proceduri 

specifice pentru a identifica deținuții cu 

potențial de a fi radicalizați, nu se 

monitorizează fenomenul și personalul 

nu este calificat în mod corespunzător. 

În ceea ce privește ultimul aspect 

menționat, cursuri de formare referitor 

la acest domeniu sunt elaborate de către 

Confederația Europeană de Probațiune, 

EuroPris și rețeaua Academiilor 

europene pentru formare destinată 

penitenciarelor (European Penitentiary 

Training Academies - EPTA). 

Radicalizarea este un proces de 

schimbare, determinat de o multitudine 

de factori, ce reclamă o gamă largă de 

acțiuni preventive pentru a se aborda 

această problemă. Pentru că schimbarea 

este un proces dinamic, reprezentanții 

statului trebuie să identifice condițiile 

specifice create de interacțiunea dintre 

factorii individuali, agenții de 

radicalizare și condițiile de detenție. 

Autoritățile penitenciare, conform 

recomandărilor europene, vor elabora 

instrumente și metode pentru 

identificarea și monitorizarea 

deținuților în funcție de gradul de 

radicalizare. Eforturile de prevenire 

sunt indispensabile, specialiștii trebuie 

să fie conștienți de semnale de 

radicalizare și să știe cum să caute 

sprijin pentru a aborda fenomenul. În 

penitenciar, fenomenul radicalizării 

poate avea loc la trei niveluri: 

individual, grup sau publică de masă. 

Indiferent de nivel, procesul implică 

schimbarea atitudinilor, credințelor, 

idealurilor, aspirațiilor și, în consecință, 

a comportamentelor. 

 

2. Factori determinanți ai 

radicalizării 

 

În România, autoritatea naţională 

desemnată în domeniul prevenirii şi 

combaterii terorismului este Serviciul 

phenomenon is not monitored and the 

staff is not properly qualified. 

Regarding the last mentioned aspect, 

training courses in this area are 

developed by the European Probation 

Confederation, EuroPris and the 

network of European Penitentiary 

Training Academies (EPTA). 

Radicalization is a process of 

change, determined by a multitude of 

factors, which demands a wide range of 

preventive actions to address this 

problem. Because change is a dynamic 

process, state representatives must 

identify the specific conditions created 

by the interaction between individual 

factors, radicalization agents and 

detention conditions. 

The penitentiary authorities, 

according to the European 

recommendations, will develop tools 

and methods for identifying and 

monitoring inmates according to the 

degree of radicalization. Prevention 

efforts are indispensable, specialists 

must be aware of radicalization signals 

and know how to seek support to 

address the phenomenon. In the 

penitentiary, the phenomenon of 

radicalization can take place on three 

levels: individual, group or mass 

public. Regardless of the level, the 

process involves changing attitudes, 

beliefs, ideals, aspirations and, 

consequently, behaviors. 

 

2. Determinants of radicalization 

 

In Romania, the national authority 

designated in the field of prevention 

and combating terrorism is the 

Romanian Intelligence Service, which, 

through specialized structures and 

specific activities, acts to prevent the 

transformation of vulnerabilities into 

risks to the security of the individual 

and the state. 

Starting with 2001, the General 
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Român de Informaţii, care, prin 

structurile specializate şi activităţile 

specifice, acţionează în scopul 

prevenirii transformării 

vulnerabilităţilor în riscuri la adresa 

securităţii individului şi a statului. 

Începând cu anul 2001, 

funcţionează Direcţia Generală de 

Prevenire şi Combatere a Terorismului, 

structură cu responsabilităţi pe 

componenta de antiterorism şi 

contraterorism.  

În demersurile împotriva acestui 

inamic invizibil şi impredictibil, alături 

de componenta de prevenire, la fel de 

importantă este şi eliminarea 

posibilelor surse de finanţare. Toate 

formele sub care se poate manifesta 

criminalitatea organizată 

transfrontalieră, imigraţia ilegală, 

traficul cu arme, persoane, traficul de 

droguri, susţin organizaţiile teroriste şi 

activităţile acestora. Aceste demersuri 

ilicite sunt strâns legate de mediul 

penitenciar, deoarece persoanele 

condamnate își pot continua activitatea 

ilicită din închisoare. 

În România, fenomenul radicalizării 

nu se află printre acțiunile prioritare în 

domeniul justiției, aspect explicat prin 

lipsa cazurilor de deținuți radicalizați în 

penitenciar. Însă, practica europeană 

subliniază că supraaglomerarea și 

condițiile inumane de detenție, sunt 

contraproductive în ceea ce privește 

prevenirea radicalizării în mediul 

carceral. Așadar, pe fondul unui mediu 

supraaglomerat, ce determină un nivel 

înalt de agresivitate, deținuții pot fi 

deschiși spre o nouă ideologie, chiar 

una extremistă, care să corespundă 

dorințelor de răzbunare.  

Mediul penitenciar poate fi un câmp 

de recrutare și stabilire a contactelor: în 

prezent, în România sunt în jur de 

21.000 de persoane private de libertate, 

iar în țările europene își execută 

pedeapsa alți aproximativ 11.000 de 

Directorate for the Prevention and 

Combating of Terrorism is the structure 

with responsibilities on the 

counterterrorism and counterterrorism 

component. 

In the actions against this invisible 

and unpredictable enemy, along with 

the prevention component, it is equally 

important to eliminate the possible 

sources of financing. All the forms in 

which organized crime can be seen 

cross-border illegal immigration, 

trafficking in weapons, persons, drug 

trafficking support terrorist 

organizations and their activities. These 

illicit actions are closely related to the 

penitentiary environment, because 

convicted persons can continue their 

llicit activity in prison. 

In Romania, the phenomenon of 

radicalization is not among the priority 

actions in the field of justice, aspect 

explained by the lack of cases of 

detainees radicalized in the 

penitentiary. However, European 

practice emphasizes that overcrowding 

and inhuman conditions of detention 

are counterproductive in preventing 

radicalization in the prison 

environment. Thus, against the 

backdrop of an overcrowded 

environment that determines a high 

level of aggression, the prisoners can 

be opened to a new ideology, even an 

extremist one, which corresponds to the 

desires of revenge.  

The penitentiary environment can be 

a field for recruiting and establishing 

contacts: at present, in Romania, there 

are around 21,000 persons deprived of 

liberty, and in the European countries 

another 11,000 Romanian detainees are 

being executed. In the current political 

context, in which more and more 

countries want to extradite them in 

order to execute the punishment in the 

penitentiaries of the country that 

already have a high level of 
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deținuți români. În contextul politic 

actual, în care tot mai multe țări doresc 

să-i extrădeze în vederea executării 

pedepsei în penitenciarele din țară, care 

au deja un nivel ridicat de 

supraaglomerare, există un real pericol 

ca aceștia să fie surse de transmitere a 

ideilor, credințelor specifice 

radicalizării. Lipsa unui screening, care 

să evalueze acest risc este resimțită în 

rândul specialiștilor din penitenciare, 

aceștia fiind obligați să identifice 

factorii determinanți sau declanșatori 

din interviurile pe care le au cu 

deținuții, printre factori regăsindu-se: 

condițiile economice, idealurile 

religioase și ideologice, traumele 

personale și vulnerabilitățile 

psihologice. 

Referitor la dezvoltarea acestui 

fenomen psihosocial în România, 

numărul scăzut de cazuri atrage după 

sine o insuficientă cunoaștere a 

procesului de radicalizare. Prin 

intermediul proiectelor cu fonduri 

nerambursabile, sunt propuse obiective 

precum specializarea polițiștilor de 

penitenciare, crearea unor instrumente 

de lucru și a unor proceduri de 

intervenție. Elaborarea unor programe 

de asistență psihologică, care să 

prevină extremismul violent, se va 

realiza cu ajutorul specialiștilor 

internaționali. 

 

3. Profilul psihologic al 

deținutului cu risc ridicat de 

radicalizare 

 

Procesul radicalizării se derulează în 

patru etape, fiecare dintre acestea fiind 

unică şi având amprente specifice. 

Literatura de specialitate surprinde 

faptul că, nu toţi cei care se 

radicalizează le parcurg în totalitate, 

majoritatea abandonând procesul în 

diferite puncte. Este foarte probabil ca, 

aceşti indivizi, să fie implicaţi în 

overcrowding, there is a real danger 

that they will be sources of 

transmission of ideas, beliefs specific 

to radicalization. . The lack of 

screening to evaluate this risk is felt 

among the penitentiary specialists, who 

are obliged to identify the determining 

factors or triggers in interviews they 

have with the detainees, among the 

factors being: economic conditions, 

religious and ideological ideals, 

personal traumas and psychological 

vulnerabilities. 

Regarding the development of this 

psychosocial phenomenon in Romania, 

the low number of cases entails 

insufficient knowledge of the 

radicalization process. Through 

projects with non-reimbursable funds, 

objectives such as the specialization of 

prison police, the creation of working 

tools and intervention procedures are 

proposed. Development of 

psychological assistance programs to 

prevent violent extremism will be 

carried out with the help of 

international specialists. 

 

3. The psychological profile of the 

inmate with high risk of 

radicalization 

 

The process of radicalization is 

carried out in four stages, each of 

which is unique. The specialized 

literature surprises the fact that not all 

radicalized people go through them 

completely, most abandoning the 

process at different points. It is very 

likely that these individuals will be 

involved in the planning or 

implementation of a terrorist act, but 

there are also cases where the 

radicalized ones do not necessarily 

become terrorists: 

a) stage I - pre-radicalization (the 

moment preceding the beginning of the 

radicalization process); 
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planificarea sau implementarea unui act 

terorist, dar sunt şi cazuri în care cei 

radicalizaţi nu devin neapărat terorişti: 

a) etapa I - pre-radicalizarea 

(momentul premergător începerii 

procesului de radicalizare); 

b) etapa a II-a - auto-

indentificarea (indivizii, influenţaţi 

atât de factori interni, cât şi externi, 

încep să exploreze Islamul salafist, 

îndepărtându-se cu timpul de vechea 

identitate şi adoptând ideologia); 

c) etapa a III-a - îndoctrinarea 

(faza este facilitată şi condusă de o 

„autoritate spirituală”, în care indivizii 

îşi identifică noile valori, adoptând în 

totalitate ideologia şi acţionând pentru 

promovarea acesteia); 

d) etapa a IV-a - jihadizarea 

(membrii grupului se auto-denumesc 

„războinici sfinţi” sau „mudjahedini”, 

acceptând participarea la război, cu tot 

ceea ce presupune aceasta - planificare, 

pregătire şi executare). 

În definirea acestor etape, în mod 

clar, există un grad mare de relativitate 

deoarece, schimbările care apar pe 

parcursul acestora nu sunt asociate unei 

simbolistici vizibile şi clare pentru 

specialişti sau pentru membrii societăţii 

aflaţi în imediata apropiere a celor care 

aleg acest drum de sacrificiu. 

În studiul despre închisoare și 

extremismul politic violent în Statele 

Unite, Gary LaFree, Bo Jiang & Lauren 

Porter (2019), examinează trei întrebări 

de cercetare: (1) dacă petrecerea 

timpului în penitenciar crește riscul 

post-eliberare de implicare în acte 

violente; (2) dacă extremiștii politici 

care au fost radicalizați în închisoare au 

mai multe șanse să comită acte 

violente, decât extremiștii politici 

radicalizați în altă parte; și (3) dacă 

indivizii aflați în închisoare și 

radicalizați au avut mai multe șanse să 

se angajeze în extremism violent după 

post-închisoare, în comparație cu 

b) stage II - self-identification 

(individuals, influenced by both 

internal and external factors, begin to 

explore Salafist Islam, moving away 

from the old identity and adopting the 

ideology); 

c) stage III - indoctrination (the 

phase is facilitated and led by a 

"spiritual authority", in which 

individuals identify their new values, 

fully adopting the ideology and acting 

to promote it); 

d) stage IV - jihadization (the 

members of the group call themselves 

"holy warriors" or "mudjahedini", 

accepting participation in the war, with 

all that this implies - planning, 

preparation and execution). 

In defining these stages, there is 

clearly a high degree of relativity 

because, the changes that occur during 

them are not associated with a visible 

and clear symbolism for specialists or 

for the members of the society in the 

immediate vicinity of those who choose 

this sacrificial path. 

In the study of prison and violent 

political extremism in the United 

States, Gary LaFree, Bo Jiang & 

Lauren Porter (2019) examine three 

research questions: (1) whether 

spending time in prison increases the 

risk of post-release involvement in 

violent acts; (2) if the political 

extremists who have been radicalized 

in prison are more likely to commit 

violent acts than the political extremists 

radicalized elsewhere; and (3) whether 

individuals in prison and radicalized 

were more likely to engage in violent 

extremism after post-prison compared 

to persons in prison and did not 

radicalize there. The results show that 

the effects of incarceration and 

radicalization of the prison increase the 

violent post-prison extremism, and 

when the radicalization takes place in 

the context of the prison, the 
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persoanele care se aflau în închisoare și 

nu s-au radicalizat acolo. Rezultatele 

arată că efectele încarcerării și 

radicalizarea crește extremismul violent 

post-închisoare, iar  atunci când 

radicalizarea are loc în contextul 

închisorii, efectul criminogen al 

închisorii este dublat. În sprijinul 

argumentelor de lungă durată, potrivit 

cărora penitenciarul joacă un rol major 

în identitatea și comportamentul 

indivizilor după eliberarea lor, există 

dovezi consistente conform cărora 

utilizarea post-închisorii a violenței 

motivate politic, poate fi estimată în 

parte dacă autorii au petrecut timp în 

închisoare și dacă au fost radicalizați 

acolo. 

Executarea unei pedepse privative 

de libertate implică pentru individ 

îndepărtarea de societate, pentru o 

perioadă limitată de timp, cu scopul 

declarat de justiție de a analiza factorii 

determinanți ai infracțiunii și de a-și 

reabilita comportamentul antisocial. 

Deținutul primește din partea societății, 

prin intermediul condamnării, o 

etichetă de „infractor” și, de cele mai 

multe ori, apropiații, uneori chiar 

familia, se îndepărtează de acesta: lipsa 

convorbirilor telefonice, a vizitelor, a 

scrisorilor, sunt indicatori ai excluziunii 

sociale. În cazul etapei de pre-

radicalizare, contactarea de către o 

persoană presupune acceptarea 

deținutului și înlocuirea stigmatizării de 

„infractor” cu expresia „unul dintre cei 

aleși”.  

Deținutului i se oferă un scop, o 

misiune, care îl ancorează dincolo de 

realitatea limitată a penitenciarului, 

deseori în perioada de după liberare, 

unde planurile de viitor lipsesc din 

cauza resurselor și a orizonturilor 

limitate. Viziunea este una pozitivă, iar 

persoana condamnată are posibilitatea 

de a da dovadă de curaj, eroism, 

sacrificiu de sine, calități ce au lipsit 

criminogenic effect of the prison is 

doubled. In support of the longstanding 

arguments that the penitentiary plays a 

major role in the identity and behavior 

of individuals after their release, there 

is consistent evidence that post-prison 

use of politically motivated violence 

can be estimated in part if the 

perpetrators spent time in prison and if 

were radicalized there. 

The execution of a sentence 

deprived of liberty implies for the 

individual the removal from society for 

a limited period of time with the stated 

purpose of justice to analyze the 

determinants of the crime and to 

rehabilitate its antisocial behavior. The 

detainee receives from the society, 

through conviction, a label of 

"offender" and, most often, the close 

ones, sometimes even the family, is 

removed from him: the lack of phone 

calls, visits, letters are indicators of 

social exclusion. In the case of the pre-

radicalization stage, contacting a 

person involves accepting the detainee 

and replacing the stigmatization of 

"offender" with the expression "one of 

the chosen". 

The inmate is offered a purpose, a 

mission that anchors him beyond the 

limited reality of the penitentiary, often 

in the post-release period, where future 

plans are lacking due to limited 

resources and horizons. The vision is a 

positive one, and the convicted person 

has the opportunity to show courage, 

heroism, self-sacrifice, qualities that 

have been lacking so far from his 

description. Moreover, its social 

influence and integration into a group 

is due to the new belief system. For the 

first time, personal charisma is not used 

in committing crimes, but in 

transmitting a system of ideas in 

accordance with the "good" only a part 

of people know. 

The evaluation of a detainee in order 
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până în prezent din descrierea lui. Mai 

mult, influența socială a acestuia și 

integrarea într-un grup se datorează tot 

noului sistem de credințe. Pentru prima 

dată, carisma persoanlă nu este utilizată 

în săvârșirea de infracțiuni, ci în 

transmiterea unui sistem de idei în 

concordanță cu „binele” știut doar de o 

parte dintre oameni. 

Evaluarea unui deținut, cu scopul 

identificării riscului de radicalizare, 

presupune analizarea: 

- nevoii de apartență (indiferent de 

statut, persoana condamnată poate avea 

o nevoie accentuată de a fi valorizat, 

psihologii examinând tendințele 

narcisiste, antisociale sau depedente ale 

persoanei); 

- stării psiho-emoționale (incertitu-

dinea, instabilitatea emoțională poate 

constitui un indicator al lipsei unui 

sistem de credințe ce oferă certitudine 

intrapsihică); 

- percepției stimei de sine (un raport 

deficitar între trebuințele pe care le 

consideră că trebuie satisfăcute și cele 

acoperite integral, poate constitui un alt 

indicator semnificativ). 

Pentru dimensiunile relevante, până 

la adaptarea sau crearea unor 

instrumente de evaluare a riscului de 

radicalizare în sistemul național 

penitenciar, s-a elaborat un scurt ghid 

de interviu, în cadrul evaluării 

periodice a deținutului, în cadrul căreia 

se evaluază riscurile generale (nevoia 

de optimizare personală, de creștere a 

motivației spre schimbare, etc) și cele 

specifice (risc în consumul de droguri, 

alcool, risc de suicid, de 

autoagresivitate și heteroagresivitate, 

tulburări psihice, etc) care explorează: 

- nevoia de apartenență („Cum are 

trebui să fie o persoană ca tu să o 

consideri prietenul/prietena ta? Ce 

credințe, valori să aibă?”); 

- incertitudine emoțională („Ce 

părere ai despre oamenii care fac 

to identify the risk of radicalization 

implies the analysis: 

- the need for belonging (regardless 

of the status, the convicted person may 

have an increased need to be valorized, 

psychologists examining the 

narcissistic, antisocial or addictive 

tendencies of the person); 

- psycho-emotional state 

(uncertainty, emotional instability can 

be an indicator of the lack of a belief 

system that offers intrapsychic 

certainty); 

- the perception of self-esteem (a 

deficient relationship between the tasks 

that they consider to be satisfied and 

those which are fully covered may be 

another significant indicator). 

For the relevant dimensions, until 

the adaptation or creation of 

instruments for assessing the risk of 

radicalization in the national 

penitentiary system, a short interview 

guide has been developed within the 

periodic evaluation of the inmate in 

which the general risks are evaluated 

(the need for personal optimization, for 

growth of the motivation for change 

etc) and the specific ones (risk in the 

consumption of drugs, alcohol, risk of 

suicide, self-aggression and hetero-

aggression, mental disorders, etc.) that 

explore: 

- the need for belonging ("How does 

a person has to be in order to become 

your friend?What beliefs, values do 

they have?"); 

- emotional uncertainty ("What do 

you think about people who are 

constantly making changes in their 

lives? Do you think change is 

useful?"); 

- self-esteem ("What would you like 

to know about a person who talks to 

you for the first time?"); 

- social isolation / isolation ("Do 

you believe in a society where there is 

equality between people and between 
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constant schimbări în viața lor? Crezi 

că schimbarea este utilă?”); 

- stima de sine („Ce ai vrea să știe 

despre tine o persoană care vorbește cu 

tine pentru prima oară?”); 

- distanțare/izolare socială („Crezi 

într-o societate în care există egalitate 

între oameni și între grupurile 

sociale?”, „Crezi că există vreo 

societate cu al cărei stil de viață/ a cărei 

cultură nu te-ai potrivi?”); 

- credințe religioase („Te consideri 

un om religios?”; „Crezi în existența 

unei entități superioare?”); 

- atitudini politice („Dacă ai avea 

ocazia ai dori să te implici în mediul 

politic?”, „Crezi că este ceva ce ai 

putea face pentru a schimba/ 

îmbunaătăți „sistemul” actual?”). 

Nivelul de bază al nevoilor este 

satisfăcut de către stat (prin oferirea 

unui pat, haine, trei mese pe zi, etc) și 

de către aparținători (familia care-l 

vizitează saptămânal, de exemplu), însa 

nevoia de informație și, totodată, de 

valorizare, poate fi acoperită de noul 

sistem de idei, specifice fenomenului 

de radicalizare. În acest sens, deținuții 

pot percepe că își îmbogățesc nivelul 

de cunoștințe prin însușirea unor 

concepte abstracte, deseori lipsite de 

semnificație inițial pentru aceștia.  

De aceea, este necesar ca 

reprezentanții sectorului de reintegrare 

socială să cunoască nivelul intelectual 

al deținuților și să le ofere activități și 

programe corespunzătoare fiecărui 

nivel în parte, tocmai pentru a preveni 

posibilitatea atragerii acestora prin 

informații interesante și aparent utile 

pentru ei. 

 

Concluzii 

 

Mediul penitenciar impune o 

autoritate pe care deținutul nu o 

acceptă, însă o tolerează. Cei ce 

prezintă un nivel scăzut de 

social groups?", "Do you think there is 

a society whose lifestyle / culture you 

do not fit?"); 

- religious beliefs ("Do you consider 

yourself a religious man?"; "Do you 

believe in the existence of a higher 

entity?"); 

- political attitudes ("If you had the 

opportunity would you like to get 

involved in the political environment?", 

"Do you think there is something you 

could do to change the current" system 

"?"). 

The basic level of needs is met by 

the state (by providing a bed, clothes, 3 

meals a day, etc.) and by the attendants 

(the family who visits him weekly for 

example), but the need for information 

and, at the same time, the value, it can 

be covered by the new system of ideas 

specific to the phenomenon of 

radicalization. Inmates can perceive 

that they enrich your level of 

knowledge by acquiring abstract 

concepts, often without significance 

initially for them.  

That is why it is necessary for the 

representatives of the social 

reintegration sector to know the 

intellectual level of the detainees and to 

offer activities and programs 

corresponding to each level, precisely 

to prevent the possibility of attracting 

them through interesting and 

apparently useful information for them. 

 

Conclusions 

 

The penitentiary environment 

imposes an authority that the detainee 

does not accept, but tolerates. Those 

with a low level of submissiveness, 

high persuasion and intelligence can 

identify individuals with an acute need 

for belonging to whom to induce ideas 

to guide the radicalization process. 

Ultimately, it is in the nature of man 

the need for authority, and in the 
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submisivitate, ridicat de persuasiune și 

de inteligență, pot identifica indivizi cu 

o nevoie acută de apartenență, cărora să 

le inducă idei în vederea orientării 

procesului de radicalizare. În definitiv, 

este în natura omului nevoia de 

autoritate, iar în lipsa recunoașterii unei 

autorități din partea statului, aceasta 

poate fi înlocuită cu pseudo-autorități, 

promovate în procesul îndoctrinirii. 

Deși radicalizarea închisorii a fost 

mult timp o problemă critică în 

Occident, unde penitenciarele  au fost 

uneori transformate în centre de 

recrutare de către extremiști, în prezent 

este o problemă răspândită în toată 

Europa, în special în ceea ce privește 

creșterea arestărilor pentru cazuri de 

terorism în ultimii ani, care au sporit 

numărul persoanelor radicalizate în 

închisoare. Una dintre principalele 

preocupări este aceea că subiecții 

radicalizați pot îndoctrina alți deținuți 

comuni. De fapt, timpul petrecut în 

închisoare poate deveni chiar o 

oportunitate de a continua „lupta”, 

făcând, ca să zic așa, o virtute a 

necesității. Mai mult, o naționalitate 

comună, etnie, zonă de origine și / sau 

limbă între deținuți ar putea facilita 

această activitate de prozelitism. 

Este o realitate faptul că în 

penitenciar, și nu numai, de obicei sunt 

judecați oamenii, și nu comporta-

mentele acestora, tendința fiind gene-

ralizarea comportamentelor și etiche-

tarea persoanelor în „buni” sau „răi”. 

Dacă societatea îl etichetează pe deținut 

ca un infractor, în etapa de pre-

radicalizare, acesta este validat prin 

identificarea unor caracteristici 

pozitive. Ca urmare a acestui fapt, 

persoana condamnată tinde să plătească 

această valorizare cu prețul vieții.  

Pentru că riscul unor eventuale 

consecințe dezastruoase este major, se 

impune o cunoaștere a profilului 

psihologic a deținutului cu risc de 

absence of state recognition of 

authority, it can be replaced by pseudo-

authorities promoted in the process of 

indoctrination. 

Although prison radicalization has 

long been a critical issue in the West, 

where penitentiaries have sometimes 

been turned into extremist recruitment 

centers, it is now a widespread problem 

throughout Europe. One of the main 

concerns is that radicalized subjects can 

indoctrinate other common inmates. In 

fact, the time spent in prison can even 

become an opportunity to continue the 

"fight", so to speak, a virtue of 

necessity. Moreover, a common 

nationality, ethnicity, area of origin and 

/ or language among detainees could 

facilitate this proselytizing activity. 

It is a fact that in the penitentiary 

and not only, people are usually 

judged, and not their behaviors, the 

tendency being the generalization of 

behaviors and labeling people as 

"good" or bad. If the company labels 

the inmate as a criminal, in the pre-

radicalization stage, it is validated by 

identifying some positive 

characteristics. As a result, the 

convicted person tends to pay this 

valuation at the price of life.  

Because the risk of possible 

disastrous consequences is major, it is 

necessary to know the psychological 

profile of the detainee with the risk of 

radicalization in order to implement 

preventive programs in the 

penitentiary. 
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Rezumat: Terapia prin teatru 

presupune parcurgerea unui program 

complex de  activități specifice, care 

presupun stimularea exprimării 

sentimentelor de către beneficiar, aspect ce 

conduce la recunoașterea potențialului 

uman în fiecare persoană și dezvoltarea 

unei culturi a demnității și respectului. În 

cazul deținuților, teatrul dezvoltă abilitățile 

sociale, abilități ce contribuie la 

dezvoltarea personală, aceștia reușind 

astfel să progreseze, să se descopere și să 

devină mai umani, mai empatici mai 

aproape de realitatea socială. În acest 

sens,au fost intervievați un număr de 30 de 

spectatori prezenți la Festivalul Multiart 

pentru deținuți, eveniment ce reunește 

artiști și trupe de actori-deținuți din 

întregul sistem penitenciar, în încercarea 

de a permite publicului larg să ia contact 

nemijlocit cu o realitate mai greu 

accesibilă 
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Introducere 

 

Teatrul nu este destinat oricui, ci 

doar celor care cu adevărat se identifică 

cu o stare, emoție sau acțiune, iar prin 

actul artistic reușește să introducă 

Theater therapy in the 

penitentiary. Impact analysis 

on the members of the 

comunity 
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Abstract: Theatre therapy involves 

going through a complex program of 

specific activities, which involve 

stimulating the expression of feelings by the 

beneficiary, which leads to the recognition 

of human potential in each person and the 

development of a cultures of dignity and 

respect. In the case of inmates, theatre 

develops social skills, skills that contribute 

to personal development, thus managing to 

progress, discover and become more 

human, more empathetic closer to social 

reality. In this respect, 30 spectators 

present at the Multiart Festival for inmates 

were interviewed, an event that brings 

together artists and actors-inmates bands 

from the entire prison system, in an attempt 

to allow the general public to make contact 

directly with a more difficult reality. 
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social skills. 
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Introduction 

 

Theatre is not intended for anyone, 

but only to those who truly identify 

with a state, emotion or action, and 

through the artistic act manages to 
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spectatorii în poveste. 

Dacă este să definim teatrul, acesta 

a fost un puternic mijloc de exprimare 

și explorare de-a lungul anilor, oferind 

comunității sale o înțelegere mai 

profundă despre sine, atât ca și colectiv, 

cât și ca individ printr-o sinteză de 

divertisment și instrucțiuni. 

O altă definiție, mai teoretică, spune 

că teatrul este o ramură a artelor 

spectacolului preocupată de prezentarea 

pieselor și musicalurilor. Domeniul său 

de aplicare este unul la nivel mondial, 

iar influența este una profundă. Arta 

teatrului este preocupată aproape 

exclusiv de interpretarea directă a 

actorilor, o interpretare în care acțiunea 

este planificată precis și are ca scop 

crearea unui simț coerent și 

semnificativ al dramei într-un cadru de  

audiență. 

Teatrul a devenit terapie pentru cei 

situați dincolo de gratii. Penitenciarul a 

evoluat și a trebuit să țină pasul cu 

evoluția societății. Dacă teatrul a 

devenit terapie pentru cei din societate, 

atunici terapie este și pentru membrii 

societății care își trăiesc o parte a vieții 

în detenție. Sunt ajutați să descopere 

beneficiile unei arte menite să 

contribuie într-un mod eficient la 

descoperirea ființei umane, la devenirea 

sa. 

Astfel, arta teatrală se transformă 

într-o operă de artă pe care o numim 

spectacol, fiind rezultatul unei munci 

de creaţie la care iau parte mai mulți 

factori: dramaturgul, actorul, regizorul 

şi publicul. Teatrul este o artă ce 

presupune interpretarea unui text de 

către actori pe o scenă, fără să conteze 

unde anume este amplasat spațiulde 

joc, însă acesta trebuie să fie neapărat 

în faţa publicului spectator. Una dintre 

caracteristicile artei teatrale este deci 

spectacolul. Rolul regizorului este 

introduce viewers into the story. 

If we are to define theatre, it has 

been a powerful means of expression 

and exploration over the years, giving 

its community a deeper understanding 

of itself, both collectively and as an 

individual through a synthesis of 

entertainment and instructions. 

Another, more theoretical definition, 

says that theatre is a branch of the 

performing arts concerned with the 

presentation of songs and musicals. Its 

scope is global, and influence is 

profound. The art of theatre is 

preoccupied almost exclusively with 

the direct interpretation of actors, an 

interpretation in which the action is 

precisely planned and aims to create a 

coherent and meaningful sense of 

drama in an audience setting. 

Theatre became therapy for those 

behind bars. The penitentiary evolved 

and had to keep up with the evolution 

of society. If theatre has become 

therapy for those in society, therapy 

atunicis is also for members of society 

who live part of their lives in detention. 

They are helped to discover the 

benefits of an arts designed to 

contribute effectively to the discovery 

of the human being, to its coming. 

Thus theatrical art turns into a work 

of art that we call a show, being the 

result of creative work that includes 

several factors: the playwright, actor, 

director and audience. Theatre is an art 

that involves the interpretation of a text 

by actors on a stage, without counting 

where the playing space is located, but 

it must necessarily be in front of the 

spectator audience. One of the features 

of theatrical art is therefore the 

spectacle. The role of the director is 

played by a team of specialists who, 

together, do teamwork. These are, on 

the one hand, prison workers 
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interpretat de o echipă de specialiști 

care, împreună, fac o muncă de echipă. 

Este vorba, pe de-o parte, de lucrătorii 

de penitenciar (educatori, asistenți 

sociali, psihologi, agenți de educație) și 

oameni inimoși veniți din comunitate, 

voluntari (actori,regizori). Această 

echipă contribuie la îmbogățirea 

culturală a deținuților deveniți actori, la 

educarea gustului acestora pentru artă, 

precum și la posibilitatea de a-i ajuta să 

pătrundă în lumea fascinantă a 

teatrului. 

Munca deținutului, cu privire la 

rolul pe care îl are, începe chiar de la 

prima lectură a piesei, când începe să-

și facă o imagine asupra personajului și 

asupra a ceea ce trebuie să aibă în 

vedere până la premieră.  

Toată această transformare, 

remodelare, obținută în urma 

contactului cu scena, cu rolurile, aduc 

schimbare atât pentru actor, cât și 

pentru public. Publicul se bucură, râde, 

plânge, are emoții, trăiește acțiunea 

împreună cu actorul. Publicul, este de 

fapt comunitatea, în care deținutul-

actor se va întoarce la coborârea sa de 

pe scenă. Pentru a verifica calitatea 

transformărilor obținute de cei implicați 

în această formă de terapie, este 

necesară informarea membrilor 

societății și studierea impactului pe 

care, teatrul cu deținuți, îl are pentru 

societate.  

Vorbind despre impactul teatrului în 

societate, Administrația Națională a 

Penitenciarelor a facilitat această 

posibilitate prin intermediul 

Festivalului Multiart pentru deținuți, în 

parteneriat cu Teatrul Nottara.  

Începând cu anul 2009, acest 

festival a făcut posibilă prezentarea 

unui număr de 69 de spectacole la care 

au participat 681 de deţinuţi.  

 

(educators, social workers, 

psychologists, education agents) and 

hearty people coming from the 

community, volunteers (actors, 

directors). This team contributes to the 

cultural enrichment of actors, to 

educating their taste for art, and to the 

oportunity to help them enter the 

fascinating world of theatre.  

The detainee's work on his role 

starts from the very first reading of the 

play, when he begins to take a picture 

of the character and what he should 

consider until the premiere. 

All this transformation, remodeling 

obtained from contact with the stage, 

with the roles brings change for both 

the actor and the public. The audience 

rejoices, laughs cries, has emotions, 

lives the action with the actor. The 

audience is actually the community in 

which the actor-holding will return to 

his descent from the stage. In order to 

verify the quality of the 

transformations obtained by those 

involved in this form of therapy, it is 

necessary to inform the members of the 

company and to study the impact that 

the theatre with inmates has for society.  

Speaking about the impact of theatre 

in society, the National Prison 

Administration facilitated this 

possibility through the Multiart Festival 

for Prisoners, in partnership with the 

Nottara Theatre.  

Since 2009, this festival has made it 

possible to present 69 shows attended 

by 681 inmates. 

 

1. Detention and its implications 

 

In general, the penitentiary creates 

in an atypical way the interpersonal 

relationships that have a content, a 

dynamic and special ways of 

structuring and manifesting. One of the 
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1. Detenția și implicațiile ei 

 

În general, penitenciarul creează. 

într-un mod atipic. relațiile 

interpersonale care au un conținut, o 

dinamică și modalități aparte de 

structurare și manifestare. Unul din 

factorii importanți care determină 

specificul relațiilor interpersonale ce se 

creează între deținuți pe perioada 

detenției, îl reprezintă cadrul specific al 

penitenciarului ca instituție - mod de 

organizare, norme, genuri de activitate, 

viață închisă și izolată desfășurată în 

colective constituite artificial și impuse, 

aflată sub control și supraveghere 

permanentă. Un alt factor fundamental 

se regăsește în specificul populației 

penitenciare, al deținutilor, care 

prezintă particularități psihice și 

morale, în general nefavorabile, pentru 

legarea unor relații psihosociale 

pozitive, în masură să aibă un rol 

stimulator în formarea și manifestarea 

indivizilor ce se află în detenție. 

Numeroasele cercetări realizate în 

mediul carceral au pus în evidență 

existența unui fenomen de 

penitenciarizare, direct proporțional cu 

durata șederii în penitenciar și, mai 

ales, cu starea de recidivă. Este de 

înțeles că pentru cei care sunt la primul 

contact cu viața de penitenciar, regimul 

de deținere are o valoare represivă 

ridicată, care scade pe măsură ce 

deținutul câștigă experiență și se 

obișnuiște cu mediul închis, cu ideea 

privării de libertate. Nerecidiviștii au 

încredere mult mai mare în informațiile 

care circulă în penitenciar și, mai ales, 

în persoanele care au responsabilități. 

„Prima impresie, marcantă, pentru 

un individ care sosește întâia oara în 

penitenciar, e contrastul puternic între 

realitatea detenției și ideile pe care le 

important factors that determine the 

specificity of the interpersonal 

relationships that are created between 

the detainees during the detention 

period, is the specific framework of the 

penitentiary as an institution - way of 

organization, norms, types of activity, 

closed and isolated life in collectively 

constituted and imposed groups, 

located under permanent control and 

supervision. Another fundamental 

factor is found in the specifics of the 

prison population, of the inmates, who 

present generally unfavorable psychic 

and moral particularities for the 

connection of positive psychosocial 

relationships, able to play a stimulating 

role in the formation and manifestation 

of the individuals in detention. 

Numerous investigations conducted 

in the prison environment have 

highlighted the existence of a 

phenomenon of penitentiation, directly 

proportional to the length of stay in the 

penitentiary and especially with the 

state of recidivism. It is understandable 

that for those who are in first contact 

with the life of the penitentiary, the 

detention regime has a high repressive 

value, which decreases as the prisoner 

gains experience and becomes 

accustomed to the closed environment, 

with the idea of deprivation of liberty. 

The non-recidivists have much greater 

confidence in the information 

circulating in the penitentiary and 

especially in the persons who have 

responsibilities 

„The first striking impression for an 

individual who first arrives in the 

penitentiary is the strong contrast 

between the reality of detention and the 

ideas he had before about such a thing: 

an interesting and unique experience, 

the possibility of quietly reflecting on 

the life until then and the future, the 
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avea înainte despre așa ceva: o 

experiență interesantă și inedită, 

posibilitatea de a reflecta în liniște 

asupra vieții de până atunci și asupra 

viitorului, singurătatea necesară pentru 

clarificarea minții, etc. Însă, încă de la 

intrare, are loc o cădere psihică și 

morală... Într-un asemenea mediu - și 

intuind că lucrurile stau și mai rău 

decât a văzut la început - sentimentul 

de autoapărare al individului se 

întărește, fixat pe instinctul de 

conservare și stimulat de dorința de a 

rezista mai ușor și cu mai puține 

pierderi pe durata detenției” [1]. 

Șocul puternic, produs la intrarea 

unui individ pentru prima dată într-un 

penitenciar, este provocat de 

deposedarea radicală de vechile roluri, 

de identitățile sale sociale. Deși 

închisoarea este recunoscută pentru 

contribuția sa la menținerea ordinii 

sociale, experiența carcerală include 

confruntarea cu dezordinea.  

Încarcerarea presupune atât 

separarea de familie, de prieteni, de 

colegi, cât și separarea de sine, de 

trecutul omului liber. Din acel moment, 

deținutul pierde orice putere asupra 

vieții sale cotidiene, nu mai poate alege 

când să mănânce, să doarmă, să se 

plimbe, persoanele cu care să împartă 

aceeași cameră sau același pat. 

În ceea ce privește procesul de 

revenire la viața anterioară executării 

pedepsei privative de libertate, este 

necesar să avem în vedere un scop și o 

finalitate, raportate la cerința socială 

obiectivă a implicării tuturor membrilor 

societății, în contextul schimbărilor 

contemporane.  

Când ne raportăm la revenirea în 

societate, trebuie cunoscut faptul că 

este un proces lung, de durată, 

comportamente antisociale înrădăcinate 

de ani de zile se corectează cu 

loneliness needed to clarify the mind, 

etc. But from the entrance a mental and 

moral fall takes place ... In such an 

environment - and sensing that things 

are even worse than he saw at first - the 

individual's sense of self-defense is 

strengthened, fixed on the conservation 

instinct and stimulated of the desire to 

resist more easily and with less losses 

during the detention period ”[1]. 

The strong shock produced at the 

entrance of an individual for the first 

time in a penitentiary is caused by the 

radical dispossession of the old roles, 

by his social identities. Although prison 

is recognized for its contribution to 

maintaining social order, prison 

experience includes coping with 

disorder. 

Prison involves both separation from 

family, friends, colleagues, and 

separation from the past of the free 

man. From that moment, the prisoner 

loses all power over his daily life, he 

can no longer choose when to eat, 

sleep, walk, the people with whom to 

share the same room or bed. 

As regards the process of returning 

to the life prior to the execution of the 

deprivation of liberty, it is necessary to 

consider a purpose and a purpose 

related to the objective social 

requirement of involving all the 

members of society in the context of 

contemporary changes.  

Known that it is a long, long-term 

process, antisocial behaviors rooted for 

years are corrected with difficulty. 

Here the penitentiary specialists 

intervene, faced with major 

deficiencies and prepared to apply 

therapeutic methods appropriate to 

each type of identified behavioral 

deficiency. One of these methods of 

success in prison is the theater. The 

theater, together with all the emotional 
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dificultate. Aici intervin specialiștii din 

penitenciar, puși în fața unor deficiente 

majore și pregătiți să aplice metode 

terapeutice adecvate fiecărui tip de 

carență comportamentală identificată. 

Una dintre aceste metode, de succes în 

spațiul carceral, este teatrul. Teatrul, 

împreună cu tot transferul emoțional 

inclus, este „o metodă de psihoterapie 

de grup, care prin jocul psihodramatic 

explorează relații interpersonale, 

conflicte și probleme emoționale, în 

scop terapeutic” [2]. 

 

2. Teatrul și formele sale 

 

Teatrul se manifestă în conținuturi și 

forme variate, existând și opinii foarte 

diferite cu privire la obiectivul 

teatrului. 

Teatrul este într-adevăr complex și, 

datorită naturii sale complicate, el poate 

fi înțeles și discutat inteligent doar 

începând cu o analiză a termenului și a 

definiției sale. Cuvântul teatru își are 

rădăcinile în „Theomai”, care înseamnă 

„a vedea” și, de asemenea, din 

„theatron”, care semnifică literal 

„auditorium sau spațiul” pentru public” 

[3]. 

Un teatru poate găzdui stiluri 

diverse, cum ar fi: dramă, muzică 

clasică ori populară, operă, musical, 

balet, dans modern, cuvânt rostit, circ 

sau orice activitate în care un artist 

comunică cu publicul. 

Nu există o dimensiune ideală 

pentru teatru. Scara unui teatru depinde 

de mărimea înscenării necesare, de 

tipul de spectacol și de mărimea 

publicului, fiecare variabilă 

influențându-i pe ceilalți pe măsura 

creșterii intensității momentului 

artistic. 

Conform spuselor mai multor autori, 

regizori și chiar și actori, un teatru nu 

transfer included is "a method of group 

psychotherapy, which through the 

psychodramatic play explores 

interpersonal relationships, conflicts 

and emotional problems, for 

therapeutic purposes" [2]. 

 

2. The theater and its forms 

 

The theater manifests itself in varied 

contents and forms and there are very 

different opinions regarding the 

purpose of the theater. 

The theater is really complex and, 

due to its complicated nature, it can 

only be intelligently understood and 

discussed starting with an analysis of 

the term and its definition. The word 

theater has its roots in "Theomai", 

which means "to see" and also from 

"theatron" which literally means 

"auditorium or space" for the public" 

[3]. 

A theater can accommodate 

different styles such as drama, classical 

or popular music, opera, musical, 

ballet, modern dance, spoken word, 

circus or any activity in which an artist 

communicates with the audience. 

There is no ideal size for the theater. 

The scale of a theater depends on the 

size of the stage required, the type of 

show and the size of the audience, each 

variable influencing the others as the 

intensity of the artistic moment 

increases. 

According to several authors, 

directors and even actors, a theater is 

not just a simple space for watching 

plays, and a successful theater is the 

one that supports the emotional 

exchange between performer and 

audience, but vice versa. So, I will list, 

below, a number of typical theater 

forms for different types of 

performance. 
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este doar un spațiu simplu destinat 

vizionării de piese, iar un teatru de 

succes este cel ce susține schimbul 

emoțional dintre interpret și public, dar 

și invers. Așadar, voi enumera, mai jos 

o serie de forme tipice de teatru, pentru 

diferite tipuri de performanță. 

Drama, comedia sau tragedia, toate 

aceste stiluri pot fi interpretate oriunde, 

în orice tip de teatru, precum și în aer 

liber, în spații neconvenționale, etc. 

Multe dintre aceste spații și forme 

sprijină și teatrul muzical, inclus 

separat la spații pentru divertisment.  

O piesă de teatru, poate fi jucată nu 

doar pe scena unui teatru, ci și în locuri 

neconvenționale, bineînțeles, asta în 

funcție de complexitatea piesei. 

Prin urmare, voi prezenta în 

rândurile de mai jos, câteva locații 

destinate jocului. 

Un teatru mic, de dramă, de obcei 

are un număr mai limitat de locuri, între 

50 și 300, maxim până în 400. Deseori, 

un astfel de spațiu nu are o scenă 

separată, ceea ce înseamnă că actorii iși 

desfășoară actul artistic în același 

spațiu arhitectural cu publicul, 

respectiv la același nivel. Aceste mici 

teatre prezintă, adesea, o relație unică 

sau, mai degrabă spus, intimă între 

actor și public. 

Teatrul sub formă de arenă, este 

unul în care publicul înconjoară 

complet scena sau zona de joc, iar  

intrările actorilor în zona de joc, sunt 

asigurate de intrări care presupun 

străbaterea printre scaune, până la zona 

de joc, mai concret, acestea pot fi 

amfiteatre sau săli în care scaunele sunt 

amenajate astfel încât să existe spațiu 

suficient între ele, pentru a se putea 

strecura actorul. 

Un alt tip de teatru este cel denumit 

Endstage. Sala unui astfel de teatru 

este o sală în care publicul ocupă 

Drama, comedy or tragedy, all these 

styles can be performed anywhere, in 

any type of theater, as well as outdoors, 

in unconventional spaces, etc. Many of 

these spaces and forms also support the 

musical theater, included separately for 

entertainment venues. 

A play can be played not only on the 

stage of a theater, but also in 

unconventional venues, of course, 

depending on the complexity of the 

play. 

Often, such a space does not have a 

separate scene, which means that the 

actors perform their artistic act in the 

same architectural space with the 

public, respectively at the same level. 

These small theaters often have a 

unique or rather intimate relationship 

between actor and audience. 

The theater in the form of a arena 

is one in which the public completely 

surrounds the stage or the play area, 

and the entrances of the actors in the 

play area are provided by entrances that 

involve the passage between the seats 

to the play area, more specifically, they 

can be amphitheaters or halls in which 

seats are arranged so that there is 

enough space between them to allow 

the actor to slip. 

Another theater tip is the one called 

Endstage. The hall is such a theater is a 

hall in the public care occupies the 

chairs that are at that level, more 

precisely the public is face to face with 

the stage. 

At the same time, besides these 

theater models, there are also flexible 

theaters. 

The flexible theater is a generic 

term in the care of the play space and 

the places occupied by it can be in 

public configuration after the 

production of the desire of each 

production. The studio environment, 
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scaunele ce sunt la același nivel, mai 

exact publicul este față în față cu scena. 

Totodată, pe lângă aceste modele de 

teatru, există și teatrele flexibile. 

Teatrul flexibil este un termen 

generic, în care spațiul de joc și locurile 

ocupate de public pot fi configurate 

după dorința fiecărei producții. Mediul, 

promenada și teatrul de studio, sunt alți 

termeni pentru acest tip de spațiu, 

sugerând caracteristici sau calități 

particulare.  

Teatrul de mediu este un spațiu în 

care arhitectura este intrinsecă 

performanței sau un spațiu destinat 

teatrului, care se transformă complet 

într-un mediu pentru performanță. 

Spațiul de audiență și spațiul de 

performanță sunt uneori împletite, iar 

acțiunea poate fi focalizată într-un mod 

unic sau multiplu. În teatrul de mediu, 

spațiul fizic este o parte esențială a 

spectacolului.  

Teatrul de promenadă este un 

teatru fără locuri fixe, pentru marea 

parte a auditoriului, acest lucru 

permițând publicului să fie implicat în 

acțiune și să o urmărească din diferite 

părți ale sălii. Acțiunile cu focus 

multiplu și un public aflat în mișcare, 

ambele sunt caracteristici principale ale 

teatrului de promenada. 

Teatrul Black box este un teatru 

flexibil, de obicei fără prea mult decor 

sau coloratură, ci un spațiu ce poate fi 

într-adevăr negru, însă nu mereu. De 

obicei, scaunele pentru audiență se află 

la etajul principal, fără galerii, ci doar 

pentru tehnic. 

Teatrul de studio. Teatrul de studio 

este unul la fel de flexibil, cu una sau 

mai multe galerii de audiență, pe trei 

sau patru laturi ale unei camere 

dreptunghiulare. Etajul principal poate 

fi configurat, de regulă, în configurații 

de arenă, tracțiune, etapă finală și 

promenade and theater are long term 

for this peak of space, safety features or 

particular parts. 

The environmental theater is a 

space where the architecture is intrinsic 

to the performance or a space destined 

to the theater that completely 

transforms itself into a performance 

environment. Audience space and 

performance space are sometimes 

intertwined, and the action can be 

focused in one or multiple ways. In the 

environmental theater, physical space 

is an essential part of the performance. 

The promenade theater is a theater 

with no fixed seats for most of the 

auditorium, allowing the public to be 

involved in the action and to watch it 

from different parts of the room. 

Actions with multiple focus and a 

moving audience, both are main 

features of the promenade theater. 

The Black box theater is a flexible 

theater, usually without too much 

decoration or color, but a space that can 

be really black, but not always. 

Usually, the audience seats are on the 

main floor, without galleries, but only 

for the technician.  

The studio theater is as flexible as 

one or more audience galleries on three 

or four sides of a rectangular room. The 

main floor can usually be configured in 

arena, traction, final stage and flat floor 

configurations. The room usually has a 

certain architectural character” [4]. 

Courtyard theater. The term theater 

in the courtyard embraces a number of 

theater forms, all with a common 

feature at least one galleries with high 

chairs around the central area. 

The theater in the form of 

Proscenium, or more specifically "the 

theater that has a scene in Greek or 

Roman style, here the stage is 

separated by the auditorium" [5]. 
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podea plană. Camera are de obicei un 

anumit caracter arhitectural” [4]. 

Teatru de curte. Termenul de teatru 

în curte îmbrățișează o serie de forme 

de teatru, toate cu caracteristică 

comună, cel puțin a unei galerii cu 

scaune ridicată din jurul zonei centrale.  

Teatrul sub forma Proscenium, 

sau mai concret „teatrul ce are o scenă 

în stilul grec sau roman, aici scena este 

separată de auditoriu” [5].  

 

3. Terapia prin teatru  

 

Creația în teatru este un proces în 

care deținuții utilizează vocea, corpul, 

dar și imaginația pentru a exprima 

concepte, idei și sentimente. Așadar, 

teatrul implică generarea de povești și 

„lumi imaginate” care sunt comunicate 

prin cuvinte, voce, mișcare, elemente 

fonice și elemente vizuale. 

Procesele creative culminează cu 

repetiții în timpul cărora actorii  își 

exersează și își perfecționează ideile,  și 

găsesc soluții la problemele tehnice sau 

de regie. 

În primele etape, creativitatea 

implică trecerea de la realitate la 

imaginar cu suport ghidat. Desfășurarea 

unei experiențe de dramă ghidată se va 

întâmpla în timp real, cu pauze, pentru 

a ajuta deținuții-actori să-și însușească 

povestea prezentată.  

Pe măsură ce deținuții se 

maturizează, terapia prin teatru ar putea 

implica procese de colaborare pentru 

conceperea teatrului original, scrierea 

pieselor de teatru sau dezvoltarea de 

modele pentru seturi, costume și sunet. 

În ultimii ani, tot mai multe 

persoane s-au simțit atrase de această 

artă și au decis să se înscrie la cursuri 

de dezvoltare prin teatru, din diverse 

motive. Dacă unii se înscriu pentru a 

reuși să scape de tracul de a vorbi în 

 

3. Theater therapy 

 

Creation in the theater is a process 

in which the prisoners use the voice, 

the body, but also the imagination to 

express concepts, ideas and feelings. 

Therefore, the theater involves the 

generation of stories and "imagined 

worlds" that are communicated through 

words, voice, movement, sound and 

visual elements. 

Creative processes culminate in 

repetitions during which actors practice 

and refine their ideas, and find 

solutions to technical or direct 

problems. 

In the early stages, creativity 

involves the transition from reality to 

imaginary with guided support. The 

development of a guided drama 

experience will happen in real time, 

with breaks, in order to help the 

prisoners-actors to learn the story 

presented. 

As inmates mature, theater therapy 

may involve collaborative processes for 

designing the original theater, writing 

plays, or developing models for sets, 

costumes, and sound. 

In recent years, more and more 

people have been attracted to this art 

and have decided to enroll in 

development courses through theater 

for various reasons. If some sign up to 

escape the urge to speak in public, 

others want to make theater because 

they like it, some of them turning 

passion into a job. 

Usually theater therapy is applied to 

people who need rehabilitation or 

simply to get to know themselves 

better. The persons who benefit from 

these therapeutic sessions are closely 

monitored by the persons specialized in 

this field. 
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public, alte persoane doresc să facă 

teatru pentru că le place, unii dintre ei 

transformând pasiunea în meserie. 

De obicei, terapia prin teatru este 

aplicată persoanelor ce necesită 

reabilitate sau, pur și simplu, pentru a 

se cunoaște mai bine pe ei înșiși. 

Persoanele care beneficiază de aceste 

ședințe terapeutice, sunt urmărite, 

îndeaproape, de persoanele specializate 

în acest domeniu 

Prin urmare, terapia prin artă 

reprezintă „folosirea terapeutică a 

creaţiei artistice pentru îmbunătăţirea 

stării emoţionale a persoanelor care au 

diferite dificultăţi de viaţă sau a celor 

care îşi doresc dezvoltarea personală” 

[6]. De asemenea, ea „abordează 

diferite aspecte ale personalităţii prin 

mijloace artistice şi oferă posibilitatea 

descoperirii potenţialului individual” 

[7].  

Aceasta este o ocazie pentru fiecare 

de a se putea exprima liber, spontan şi 

autentic, este o experienţă care în timp 

duce la împlinire personală, vindecare 

emoţională, dar și transformare. 

Spre exemplu, terapia prin artă 

foloseşte tehnici creative ca pictura, 

modelajul, muzica, dansul, teatrul sau 

marionetele, cu scopul de a ajuta 

beneficiarii să se înţeleagă pe sine și să 

se elibereze de anxietăţile acumulate, 

de tensiuni şi să faciliteze comunicarea 

şi relaţionarea.  

Terapia prin artă are o serie de 

beneficii, cum ar fi: stimularea 

imaginaţiei, inteligenţa, gandirea, 

dezvoltă abilităţile personale şi 

interpersonale (comunicarea, 

relaționarea, inteligenţa emoţională), 

crescând stima de sine şi reducând 

anxietatea, stresul. 

Nu trebuie să confundăm art-terapia 

cu arta, deoarece terapia prin artă nu 

are menirea de a forma artişti, iar 

Therefore, art therapy is „the 

therapeutic use of artistic creation to 

improve the emotional state of people 

who have different life difficulties or 

those who want their personal 

development” [6]. She also "addresses 

different aspects of personality through 

artistic means and offers the possibility 

of discovering the individual potential" 

[7]. 

This is an opportunity for everyone 

to express themselves freely, 

spontaneously and authentically, it is 

an experience that in time leads to 

personal fulfillment, emotional healing 

but also transformation. For 

example, art therapy uses creative 

techniques such as painting, modeling, 

music, dance, theater or puppets, in 

order to help the beneficiaries 

understand themselves and to get rid of 

the accumulated anxieties, tensions and 

facilitate communication and 

communication. 

Art therapy has a number of benefits 

such as: stimulation of the imagination, 

intelligence, thinking, develops 

personal and interpersonal skills 

(communication, relationship, 

emotional intelligence), increasing self-

esteem and reducing anxiety, stress. 

We must not confuse art-therapy 

with art, because art-therapy is not 

meant to train artists, and its end result 

is not painting, film or dance, but 

personal development, emotional 

healing and individual transformation. 

Art therapy sessions are coordinated 

by a psychotherapist psychologist, a 

person who has interpersonal 

relationship skills, working abilities in 

such categories, and who is able to 

listen, understand, identify everyone's 

needs and find a way to respond. to 

these needs. 

Art therapy sessions "can be held in 
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rezultatul ei final nu este tabloul, filmul 

sau dansul, ci dezvoltarea personală, 

vindecarea emoţională şi transformarea 

individuală. 

 Sedinţele de art-terapie sunt 

coordonate de un psiholog 

psihoterapeut, o persoană care are 

abilităţi de relaţionare interumană, 

abilităţi de lucru cu astfel de categorii, 

şi care este capabilă să asculte, să 

înţeleagă, să identifice nevoile fiecaruia 

şi să caute o cale de a răspunde acestor 

nevoi. 

În ceea ce privește ședinţele de 

terapie prin artă, acestea „se pot realiza 

în grup (de 5-6 persoane, până la 10) 

sau individual. Chiar dacă se află într-

un grup, actorul işi păstrează totuşi 

independenţa, terapia prin artă dându-i 

posibilitatea de a deţine controlul 

asupra propriei activităţi efectuate în 

grup. Beneficiarii participanţi, trebuiesc 

încurajaţi să-şi prezinte produsele 

artistice în grup. Scopul sesiunilor de 

grup prin art-terapie este de a determina 

progresul socio-emoţional al acestora” 

[8]. Această instituție, cea a artei, 

posedă abilități terapeutice foarte bune 

pentru grupuri ce fac parte din 

categoriile defavorizate, fie cu un nivel 

de trai scăzut ori destinate persoanelor 

închise, datorită săvârșirii unor fapte ce 

nu au coincis cu normele legale ale 

statului în care trăiesc. 

Terapia prin teatru este 

recomandată, deoarece, câteodată, 

„metodele „verbale” tradiționale sunt 

prea rigide pentru a permite tuturor 

persoanelor să se simtă confortabil. 

Amestecul de expresii verbale și non-

verbale folosite în teatru ajută, prin 

limbajul metaforic, la o bună cooperare 

cu „terapeutul” [9].   

Spre exemplu, psihodrama, se ocupă 

cu aplicarea tehnicilor și proceselor 

specifice teatrului în diferite grupuri 

groups (5-6 people, up to 10) or 

individually. Even if he is in a group, 

the actor still retains his independence, 

the art therapy giving him the 

possibility to have control over his own 

activity performed in the group. 

Participating beneficiaries should be 

encouraged to present their artistic 

products in a group. The purpose of 

group sessions through art therapy is to 

determine their socio-emotional 

progress" [8]. This institution, that of 

art, possesses very good therapeutic 

skills for groups belonging to the 

disadvantaged categories, either with a 

low standard of living or destined to 

closed persons due to committing acts 

that did not coincide with the legal 

norms of the state in which they live. 

Theater therapy is recommended 

because, sometimes, traditional" verbal 

"methods are too rigid to allow 

everyone to feel comfortable. The 

mixture of verbal and non-verbal 

expressions used in the theater helps, 

through metaphorical language, to a 

good cooperation with the "therapist" 

[9]. 

For example, psychodrama deals 

with the application of theater-specific 

techniques and processes in different 

therapeutic or personal development 

groups. Psychodrama has been used 

since 1930 to help solve various 

problems: to find out the truth about 

oneself, to understand oneself, to 

explore dysfunctional interaction 

patterns and to learn how to change 

them. 

Theater therapy is the opportunity to 

help the beneficiary identify their 

problem alone. Therefore, applying this 

method eliminates self-denial and 

speeds up the healing process. 

One of the most popular therapies in 

the theater is the so-called dramaturgy, 
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terapeutice, sau de dezvoltare 

personală. Psihodrama este utilizată din 

1930 pentru a ajuta la rezolvarea unor 

probleme diverse: pentru a se afla 

adevărul în legătură cu sine însuşi, 

pentru a se înțelege sinele, pentru a 

explora tipare de interacțiune 

disfuncționale și pentru a învăța cum se 

pot modifica acestea. 

Terapia prin teatru reprezintă 

posibilitatea de a ajuta beneficiarul să 

își identifice problema singur. Așadar, 

prin aplicarea acestei metode se elimină 

auto-negarea și accelerează procesul de 

vindecare.  

Una dintre cele mai cunoscute 

terapii prin teatru este așa-numita 

dramaterapie, însă, înainte de a 

exemplifica concret ce semnifică 

această metodă, vom defini ce 

înseamnă stilul dramatic, mai concret 

drama. 

Cuvântul dramă provine din greaca 

veche și înseamnă „lucruri de făcut”. 

Terapia dramatică este, în termeni mai 

simpli, folosirea tehnicilor de acțiune, 

în special jocul de rol, jocurile 

dramatice, improvizația, marionetele, 

măștile și spectacolul teatral, în slujba 

schimbării comportamentului și a 

creșterii personale. Își are rădăcinile în 

religie, teatru, educație, acțiune socială 

și terapie mintală. 

Prima relatare teoretică scrisă 

asupra terapiei dramatice poate fi găsită 

în legătură cu teatrul grecesc. În poezia 

sa, Aristotel spune că tragedia are rolul 

de a  elibera sentimente profunde (în 

mod special milă și frică) pentru a 

elibera simțurile și sufletele 

spectatorilor . 

„Terapia dramatică aplică tehnici de 

teatru la procesul de vindecare 

psihoterapeutică. A apărut la sfârșitul 

anilor 1970 prin intermediul 

programelor spitalicești și comunitare, 

but before we can really exemplify 

what this method means, we will define 

what the dramatic style, more 

specifically the drama, means. 

The word drama comes from ancient 

Greek and means "things to do." 

Dramatic therapy is, in simpler terms, 

the use of action techniques, especially 

role-playing, dramatic games, 

improvisation, puppets, masks and 

theatrical performance, in the service of 

changing behavior and personal 

growth. It has its roots in religion, 

theater, education, social action and 

mental therapy. 

The first written theoretical account 

of dramatic therapy can be found in 

connection with Greek theater. In his 

poetry, Aristotle says that tragedy has 

the role of releasing deep feelings 

(especially pity and fear) to release the 

senses and souls of the spectators. 

"Dramatic therapy applies theater 

techniques to the psychotherapeutic 

healing process. It appeared in the late 

1970s through hospital and community 

programs, where it was first used with 

clients to produce plays, and later was 

integrated with improvisation and 

drama methods. Dramatic therapy has 

the role of helping individuals grow 

and heal themselves by assuming and 

playing new roles” [10]. 

At the basis of dramas and 

psychology is the study of both human 

behavior and the two sides of the same 

coin. Psychology is the study of 

thoughts, emotions and behavior; the 

drama actively analyzes and presents 

the characters' thoughts, emotions and 

behavior so that an audience can see 

and understand it. "Much of the 

dramatic literature addresses the 

psychological, social and cultural 

conditions of humanity and thus serves 

as a natural vehicle for actually helping 
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unde a fost folosită pentru prima dată 

cu clienții pentru a produce piese, iar 

mai târziu a fost integrată cu metode de 

improvizație și dramă. Terapia 

dramatică are rolul de a ajuta indivizii 

să crească și să se vindece, prin 

asumarea și practicarea de noi roluri” 

[10]. 

La baza dramelor și psihologiei se 

află atât studiul comportamentului 

uman, cât și cele două părți ale 

aceleiași monede. Psihologia este 

studiul gândurilor, emoțiilor și 

comportamentului; drama analizează 

activ și prezintă gândurile, emoțiile și 

comportamentul personajelor, pentru ca 

un public să-l vadă și să-l înțeleagă. „O 

mare parte din literatura dramatică 

abordează condițiile psihologice, 

sociale și culturale ale umanității și, 

astfel, servește ca un vehicul natural 

pentru a ajuta de fapt persoanele cu 

probleme reale să abordeze mai 

conștient problemele” [11]. 

La fel cum psihoterapia tratează 

persoanele care au dificultăți cu 

gândurile, emoțiile și comportamentul 

lor, terapia dramatică folosește procese 

dramatice (jocuri, improvizație, 

poveste, joc de rol) și produse 

(marionete, măști, piese / spectacole) 

pentru a ajuta oamenii să-și înțeleagă 

gândurile și emoțiile. mai bine sau 

pentru a-și îmbunătăți comportamentul. 

Cu toate acestea, spre deosebire de 

majoritatea tipurilor de terapie care se 

bazează, pur și simplu, pe vorbire 

(psihanaliza a fost, până la urmă, 

numită „cura de vorbire”), terapia 

dramatică bazându-se pe luarea de 

măsuri pentru a face lucrurile așa cum 

trebuie.  

„Terapeutul dramatic este instruit în 

patru domenii generale: dramă, 

psihologie generală, psihoterapie și 

terapie dramatică. Fiecare dintre aceste 

people with real problems to more 

consciously address the issues" [11]. 

Just as psychotherapy treats people 

who have difficulty with their thoughts, 

emotions, and behavior, drama therapy 

uses dramatic processes (games, 

improvisation, story, role play) and 

products (puppets, masks, plays / 

shows) to help people - and understand 

thoughts and emotions. better or to 

improve their behavior. However, 

unlike most types of speech therapy 

that is simply speech based 

(psychoanalysis was eventually 

referred to as "speech cure"), dramatic 

therapy is based on taking measures to 

do things this way properly. 

“The drama therapist is trained in 

four general areas: drama, general 

psychology, psychotherapy and drama 

therapy. Each of these categories 

involves a number of required classes, 

many of them experiential, in which 

one learns by doing, exercising, 

gaining supervisory feedback and 

honing skills. Finally, the therapist is 

able to facilitate the client's experience 

in a way that keeps the client 

emotionally and physically safe while 

he or she benefits from the dramatic 

process” [12]. 

Some techniques: dramatic games, 

improvisation, role play, sociodrama, 

developmental transformations, rituals, 

masks, puppets and some types of 

shows involve works of fiction. The 

client pretends to be a different 

character from himself or herself. The 

therapist can expand the client's role 

repertoire (or the number of types of 

roles that can be accessed for use in 

real life) or allow the client to explore a 

role similar to the one they play, but 

under the pretext "not me but someone- 

like me. " Other techniques, such as 

psychodrama, the therapeutic spiral 
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categorii implică o serie de clase 

necesare, multe dintre ele experiențiale, 

în care unul învață făcând, exersând, 

obținând feedback de supraveghere și 

perfecționând abilități. În cele din 

urmă, terapeutul este capabil să 

faciliteze experiența clientului într-un 

mod care să-l păstreze pe client în 

siguranță emoțională și fizică în timp ce 

acesta beneficiază de procesul 

dramatic” [12]. 

Anumite tehnici: jocuri dramatice, 

improvizație, joc de rol, sociodrama, 

transformări de dezvoltare, ritualuri, 

măști, marionete și unele tipuri de 

spectacole implică lucrări de 

ficțiune.Clientul se preface că este un 

personaj diferit de el sau ea însăși. 

Terapeutul poate extinde repertoriul 

rolurilor clientului (sau numărul de 

tipuri de roluri care pot fi accesate 

pentru a fi utilizate în viața reală) sau 

poate permite clientului să exploreze un 

rol similar cu cel pe care îl joacă, dar 

sub pretextul „nu eu dar cineva-

asemănător mie”. Alte tehnici, cum ar 

fi psihodrama, modelul terapeutic 

spiral, teatrul de redare, spectacolele 

oprimate și autobiografice, toate permit 

clientului să-și exploreze în mod direct 

viața. 

Clienții trebuie să aibă un control 

asupra ego-ului, pentru a putea face 

față acestui tip de lucrări de non-

ficțiune, deoarece necesită o privire 

onestă și căutătoare de sine.  

Cei mai mulți terapeuți de teatru 

provin din lumea teatrului. Sunt 

persoane care realizează puterea 

vindecătoare a dramei, prin experiențe 

terapeutice pe care le-au avut în 

educația sau în cariera lor, și doresc să 

faciliteze schimbarea și creșterea în 

ceilalți. 

Mulți își amintesc că în colegiu au 

decis să se specializeze în psihologie 

model, the theater of play, the 

oppressed and autobiographical shows, 

all allow the client to directly explore 

his life. 

Clients need to have control over the 

ego in order to cope with this kind of 

non-fiction work, because it requires an 

honest, self-seeking look. 

Most theater therapists come from 

the world of theater. There are people 

who realize the healing power of the 

drama through therapeutic experiences 

they have had in their education or 

career and want to facilitate the change 

and growth in others. 

Many remember that in college they 

decided to specialize in psychology or 

theater and decided to follow the path 

of theater. They want to use drama to 

help others directly or to use the theater 

as an agent of social change, rather 

than as entertainment or education. 

Dramatic therapy is mainly 

performed in groups, although there are 

practitioners who use it in individual 

counseling, in couples or in family. 

Dramatic therapy can be found in a 

wide variety of settings, used with 

many different types of clients. 

For some groups, the action methods 

of dramatic therapy are more effective. 

Other types of groups, for example, 

non-verbal clients or children who are 

not good candidates for verbal therapy 

can often successfully participate in 

drama because they may show rather 

than verbalize. 

"Dramatic therapy is practiced in 

clinical environments, residential 

environments, correctional facilities, 

educational situations, corporations and 

businesses, community action settings 

and social and leisure centers. The 

same techniques can be used; what 

changes is the contract or agreement 

between the clients and the therapist to 
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sau teatru, și au decis să urmeze calea 

teatrului. Vor să folosească drama 

pentru a-i ajuta pe ceilalți în mod direct 

sau pentru a folosi teatrul ca agent de 

schimbare socială, mai degrabă, decât 

ca divertisment sau educație. 

Terapia dramatică se realizează în 

principal în grupuri, deși există 

practicieni care o folosesc în consiliere 

individuală, în cupluri sau în familie. 

Terapia dramatică poate fi găsită într-o 

mare varietate de setări, folosită cu mai 

multe tipuri diferite de clienți. 

Pentru unele grupuri, metodele de 

acțiune ale terapiei dramatice sunt mai 

eficiente. Alte tipuri de grupuri, de 

exemplu, clienții non-verbali sau copiii 

care nu sunt buni candidați la terapie 

verbală pot participa adesea cu succes 

la dramă, deoarece pot arăta, mai 

degrabă decât verbaliza. 

„Terapia dramatică se practică în 

medii clinice, medii rezidențiale, 

facilități corecționale, situații 

educaționale, corporații și afaceri, setări 

de acțiune comunitară și centre sociale 

și de agrement. Se pot folosi aceleași 

tehnici; ce schimbă este contractul sau 

acordul dintre clienți și terapeut pentru 

a lucra la un obiectiv specific pentru 

probleme sau probleme particulare pe 

care clienții doresc să le schimbe” [13].  

 

4. Studiu privind impactul 

terapiei prin teatru asupra 

membrilor comunității 

 

Lucrarea de faţă a pornit de la 

încercarea de a sublinia opinia 

membrilor comunității referitoare la 

efectele terapiei prin teatru asupra 

deținuților și a felului în carea această 

terapie ar putea contribui la  

îmbunătățirea abilităților lor sociale și, 

implicit, la reintegrarea acestora în 

societate. 

work on a specific objective for 

particular problems or problems that 

the clients want to change” [13]. 

 

4. Study on the impact of theater 

therapy on community members 

 

The present work started from the 

attempt to emphasize the opinion of the 

community members regarding the 

effects of the theatrical therapy on the 

inmates and how this therapy could 

contribute to the improvement of their 

social skills and, implicitly, to their 

reintegration into the society. 

4.1. Research methodology. In 

order to carry out the study, we chose 

to apply a questionnaire that contains 

questions with answer variants, but also 

with open questions. and 25 years, 2 

male and 18 female persons, who came 

to perform the specialized practice at 

the Jilava Penitentiary. In addition to 

the specialized practice activities they 

undertook during the internship, they 

also participated in the 11th edition of 

the Multiart Festival for prisoners 

bearing the name '' Dana Cenuşă - 

Disattention through Culture '' held 

during the period November 20-21, 

2019. The selected shows were held in 

the Nottara Theater, by 48 prisoners, 

from four prisons. 

"During the festival were presented 

the shows" Magic Reversion of 

Freedom ", based on the texts written 

by the prisoners, directed by Mihaela 

Săsărman, production of the Bucharest 

- Jilava Penitentiary," Făgăduiala ", 

adapted after Friedrich Durrenmatt, 

directed by Gabriel Costea, production 

of the Penitentiary Codlea, "Six 

characters in search of an author", 

adapted by Luigi Pirandello, directed 

by Iulian Gliţă, production of the 

Bucharest - Rahova Penitentiary, and 
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4.1. Metodologia cercetării. Pentru 

realizarea studiului, am ales aplicarea 

unui chestionar ce conține întrebări cu 

variante de răspuns, dar și cu întrebări 

deschise. Acesta a fost aplicat unui 

eșantion format din 20 de studenți ai 

facultăților de Psihologie și Asistență 

Socială, anul III, cu vârste cuprinse 

între 21 și 25 de ani, 2 persoane de gen 

masculin și 18 de sex feminine, ce au 

venit să desfășoare practica de 

specialitate la Penitenciarul București-

Jilava. Pe lângă activitățile de practică 

de specialitate, pe care le-au întreprins 

pe durata stagiului, aceștia au participat 

și la cea de a XI-a ediţie a Festivalului 

Multiart pentru deținuți, ce poartă 

numele ''Dana Cenuşă - Descătuşare 

prin Cultură'', desfășurat în perioada 

20-21 noiembrie 2019. Spectacolele 

selectate au fost susținute în incinta 

Teatrului Nottara, de către 48 de 

deţinuţi, din patru penitenciare. 

În cadrul festivalului au fost 

prezentate spectacolele "Reversul 

magic al libertăţii", pe baza textelor 

scrise de deţinuţi, în regia Mihaelei 

Săsărman, producţie a Penitenciarului 

Bucureşti-Jilava, "Făgăduiala", 

adaptare după Friedrich Durrenmatt, 

regia Gabriel Costea, producţie a 

Penitenciarului Codlea, "Şase personaje 

în căutarea unui autor", adaptare după 

Luigi Pirandello, regia Iulian Gliţă, 

producţie a Penitenciarului Bucureşti-

Rahova, şi "Scrisori refulante", texte 

adaptate de Adriana-Dora Puiu, în regia 

Andreei Boboş şi a Adrianei-Dora 

Puiu, o producţie a Penitenciarului 

Bistriţa. 

În premieră, în cadrul festivalului, în 

prima zi a fost prezentat, în afara 

concursului, spectacolul "Magic Show" 

realizat de trupa M.A.G. de la 

Penitenciarul Bucureşti-Jilava, în 

colaborare cu prof. dr. Andrei Teaşcă - 

"Letters refulante", texts adapted by 

Adriana-Dora Puiu, directed by 

Andreei Bous and Adrianei-Dora Puiu, 

a production of Bistrita Penitentiary. 

For the first time during the festival, 

on the first day, outside the 

competition, the show "Magic Show" 

performed by the band M.A.G. from 

the Bucharest - Jilava Penitentiary, in 

collaboration with Prof. Andrei Teaşcă 

- Magic Art Therapy” [14]. 

The research took place after 

watching the plays presented at the 

festival and aims to emphasize what 

surprised the students and interpreted 

them. of the artistic act, of the human 

personality and of the process of 

rehabilitation of the prisoners. 

The analysis directions of this study 

were established following the activity 

performed as a social worker within the 

Jilava Prison. 

4.2. The general objectives of this 

study were: 1. the analysis of the 

efficiency of the theater as a 

therapeutic method, of the way in 

which it offers possibilities of 

development on several levels (of 

creative and expressive skills, training 

of communication skills, development 

of language, development of critical 

thinking), so that private persons 

freedom to reintegrate more easily into 

society; 2. community perception 

regarding the effects of theater therapy. 

4.3. The specific objectives of this 

study were: 1. identification of the 

degree of awareness of the members of 

the society regarding the existence of 

therapy through the penitentiary 

theater; 2. Highlighting the positive 

role of the theater, as part of the 

process of social rehabilitation 

4.4. Hypotheses. The study aimed to 

verify the following hypotheses: 1. if 

theater is a method of rehabilitation for 
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Magic Art Therapy” [14]. 

Cercetarea a avut loc ulterior 

vizionării pieselor de teatru prezentate 

în cadrul festivalului și are menirea de 

a sublinia ceea ce au surprins și 

interpretat studenții. Am ales această 

categorie de spectatori, întrucât am 

pornit de la premisa că aceștia sunt 

persoane ce au un nivel de înțelegere a 

actului artistic, al personalității umane 

și al procesului de reabilitare a 

deținuților. 

Direcţiile de analiză ale acestui 

studiu, au fost stabilite în urma 

activităţii desfăşurate în calitate de 

asistent social în cadrul Penitenciarului 

Bucureşti-Jilava. 

4.2. Obiectivele generale ale acestui 

studiu, au fost: 1. analiza eficienței 

teatrului, ca metodă terapeutică, a 

modului în care acesta oferă posibilăți 

de dezvoltare pe mai multe planuri (a 

abilităților creative și expresive, formare 

a competențelor de comunicare, 

dezvoltare a limbajului, dezvoltare a 

gândirii critice), astfel încât persoanele 

private de libertate să se poată reintegra 

mai facil  în societate; 2. percepţia 

comunității cu privire la efectele terapiei 

prin teatru. 

4.3. Obiective specifice ale acestui 

studiu au fost: 1. identificarea gradului 

de conștientizare a membrilor 

societății, cu privire la existența 

terapiei prin teatru în penitenciar; 2. 

evidențierea rolului pozitiv al teatrului, 

ca parte a procesului de reabilitare 

socială. 

4.4. Ipoteze. Studiul și-a propus 

verificarea următoarelor ipoteze: 1. 

dacă teatrul reprezintă o metodă de 

reabilitare pentru deținuți, atunci 

aceasta va facilita reintegrarea lor 

socială; 2. dacă deținuții își 

îmbunătățesc abilitățile sociale, atunci 

mesajul lor ajunge la publicul 

prisoners, then it will facilitate their 

social reintegration; 2. if the prisoners 

improve their social skills, then their 

message reaches the audience. 

In order to be able to reach the 

objectives, the method chosen is 

qualitative, as it aims to analyze in 

depth the subject addressed, so that the 

data collected are relevant for the 

study. As a research method, the 

method of applying a questionnaire 

with a number of 10 questions was 

used, some with answer variants, others 

open. Completion of questionnaires 

took 5 to 7 minutes. 

The inclusion of the participants in 

the study was done on a voluntary 

basis, following the written, informed 

and freely expressed consent. The 

study complied with the ethical norms 

of the scientific research, constantly 

respecting the principles of anonymity 

and confidentiality, the subjects being 

able to withdraw at any time from the 

study. 

4.5. The results of the study. The 

analysis and interpretation of the data 

was done based on the answers of the 

20 practitioners of the faculties of 

profile. 

Regarding the question "Do you 

think theater is a therapy?", 18 out of 

20 respondents answered yes, 1 was 

negative and 1 was marked "I don't 

know".  

A predominantly negative answer 

was asked by him "How often do you 

go to the theater?", most of them 

stating that they do not have the 

opportunity to go more often, but 

maybe monthly, or every 6 months. 

When asked "Did you know that 

there is therapy in the penitentiary in 

the prison?", 4 out of 20 respondents 

answered yes, 16 negative ones. 

Regarding the question "Do you 
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spectator; 

Pentru a putea atinge obiectivele, 

metoda aleasă este una calitativă, 

întrucât aceasta are menirea de a 

analiza în profunzime subiectul 

abordat, astfel încât, datele culese să fie 

relevante pentru studiu. Ca şi metodă 

de cercetare a fost folosită metoda 

aplicării unui chestionar cu un număr 

de 10 întrebări, unele cu variante de 

răspuns, altele deschise. Completarea 

chestionarelor a avut ca durată de timp 

între 5-7 minute. 

Includerea participanţilor în studiu 

s-a realizat pe bază de voluntariat, în 

urma consimţământului scris, informat 

şi liber exprimat. Studiul a respectat 

normele de etică ale cercetării 

ştiinţifice, respectându-se în 

permanenţă principiile anonimatului şi 

ale confidenţialităţii, subiecţii 

putându-se retrage în orice moment al 

studiului. 

4.5. Rezultatele studiului. Analiza 

şi interpretarea datelor s-a făcut pe baza 

răspunsurilor celor 20 de practicanți ai 

facultăților de profil. 

În ceea ce privește întrebarea 

„Credeți că teatrul este o terapie?”, 18 

din 20 de respondenți au răspuns 

afirmativ, 1 răspuns a fost negativ, iar 1 

notat cu „nu știu”. 

Un răspuns preponderent negativ l-a 

primit întrebarea cu privire la „Cât de 

des mergeți la teatru?”, o mare parte 

dintre ei declarând faptul că nu au 

prilejul să mearga mai des, ci poate 

lunar, sau odata la 6 luni. 

La întreabrea  „Știați că în 

penitenciar există terapie prin teatru?”, 

4 din 20 de respondenți au răspuns 

afirmativ, 16 negativ. 

În ceea ce privește întrebarea 

„Considerați că implicarea în accest 

gen de activitate i-ar ajuta să se 

integreze social? Dacă da, în ce fel?”, 

consider that being involved in this 

kind of activity would help them to 

integrate socially? If so, in what way?", 

all 20 respondents said that it will 

greatly help in social rehabilitation and 

integration. due to the fact that they 

feel and feel free to express their 

feelings, without restraint. 

The question "What message did the 

detainees play for you?" answered that 

the message conveyed by the detainees 

played was really impactful, because, 

all the respondents stated that, first of 

all, the detainees were able to it makes 

them understand the story interpreted 

and that the messages of the four pieces 

had a very important impact on the 

psychic and their behavior, but 

certainly on the prisoners. At the 

question "What feelings did the actors 

wake you up?" 3 of the respondents 

stated that they had a sense of fear, 2 

were surprised by the seriousness that 

the actors showed, 15 replied that they 

were delighted by the beauty of the 

shows and by the talent the inmates 

have shown. 

To the question "Did you find 

yourself in any of the characters? If so, 

do you argue", a number of 14 people 

answered yes, the rest stated that they 

could not identify with any of the 

characters, and this is because they do 

not currently lived those life 

experiences interpreted by the inmates 

through the plays. To the question "If 

you were to play a character, how 

would you build the role?", the vast 

majority, more specifically 18 people 

stated that they would go on the same 

idea of interpretation and would have 

added more comic situations so that, 

everything seems much more fun and 

easier to understand for people who 

have never had contact with the theater. 

Regarding the question "If you were 
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toți cei 20 de respondenți au spus ca îi 

va ajuta foarte mult la reabilitare și 

integrare socială, datorită faptului că 

deprind și se simt liberi să-și exprime 

sentimentele, fără rețineri. 

Întrebarea „Ce mesaj v-au transmis 

piesele interpretate de deținuți?” a avut 

ca răspuns faptul că mesajul transmis 

de piesele jucate de către deținuți, au 

fost realmente cu impact, deoarece, toți 

respondenții au declarat faptul că, în 

primul rând deținuții au reușit să-i facă 

să înțeleagă povestea interpretată, și că 

mesajele celor patru piese au avut un 

impact destul de important asupra 

psihicului și comportamentului 

acestora, dar cu siguranță și asupra 

deținuților. 

La întrebarea „Ce sentimente v-au 

trezit actorii?” 3 dintre respondenți au 

afirmat că au avut un sentiment de 

teamă, 2 au fost surprinși de 

seriozitatea de care actorii au dat 

dovadă, 15 au răspuns că au fost 

încântați de frumusețea spectacolelor și 

de talentul de care au dat dovadă 

deținuții. 

La întrebarea „V-ați regăsit în 

vreunul din personaje? Daca da, 

argumentați”, un număr de 14 persoane 

au răspuns afirmativ, restul au declarat 

ca nu s-au putut identifica cu vreunul 

dintre personaje, iar acest lucru se 

datorează faptului că nu au trăit 

momentan acele experiențe de viață 

interpretate de deținuți prin intermediul 

pieselor de teatru. 

La întrebarea „Dacă ați interpreta un 

personaj, cum ați fi construit rolul?” 

marea majoritate, mai exact un număr 

de 18 persoane au declarat faptul că ar 

fi mers pe aceeași idee de interpretare 

și ar fi adăugat mai mult comic de 

situație, astfel încât, totul să pară mult 

mai amuzant și mai ușor de înțeles, și 

pentru persoanele care nu au avut 

a director for a day in which roles 

would you distribute them?", 12 

participants were delighted with the 

idea of being a director and choosing 

unusual and more complex characters 

so as to challenge them to get out of 

their comfort zone. The remaining 8 

respondents stated that they cannot yet 

be transposed into the skin of a 

director, because they should first be 

actors, get involved directly in the 

artistic act, and then try to transpose on 

stage what they think or want to 

experiment socially and to test the 

limits of each inmate. 

At the question "On a scale from 1 

to 10, what grade would you give to 

the" actors "held in comparison with 

the professional actors?" all the 

respondents, in number of 20 offered 

grade 10 for involvement, devotion, 

perseverance and even talent. 

 

Conclusions 

 

After analyzing the answers offered 

by the respondents to the 

questionnaires applied, the informal 

discussions at individual level with 

them on this subject, the conclusion of 

the study is that there are many who do 

not know the notions of theater 

(because some do not go at all, and 

others reach quite rarely. ), but they 

were fascinated and willing to get in 

touch with this world as much as 

possible, to know as much as possible 

about the therapy through the theater. 

Also, the inmates offered a series of 

very good performances, thanks to the 

fruit of their work, the rehearsal hours 

and last but not least, the ambition and 

perseverance they showed throughout 

the preparation period of the plays. 

The results obtained from the study 

are satisfactory, and what must be 
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niciodată contact cu teatrul. 

În ceea ce privește întrebarea „Dacă 

ați fi regizor pentru o zi în ce roluri i-ați 

distribui?”, 12  participanți au fost 

încântați de ideea de a fi regizor și de a 

alege personaje neobișnuite și mai 

complexe, astfel încât să-i provoace să 

iasă din zona lor de confort. Restul de 8 

respondenți au declarat că încă nu se 

pot transpune în pielea unui regizor, 

deoarece mai întâi ar trebui să fie 

actori, să se implice în mod direct în 

actul artistic, iar mai apoi să încerce să 

transpună în scenă ceea ce gândesc sau 

dorescă să experimenteze din punct de 

vedere social și să pună la încercare 

limitele fiecărui deținut. 

La întrebarea „Pe o scară de la 1 la 

10 ce notă ați acorda „actorilor” 

deținuți, comparativ cu actorii 

profesioniști?” Toți respondenții, în 

număr de 20, au oferit nota 10 pentru 

implicare, devotament, perseverență și 

chiar talent. 

 

Concluzii 

 

În urma analizării răspunsurilor 

oferite de respondenți la chestionarele 

aplicate, a discuțiilor informale la nivel 

individual purtate cu aceștia pe acest 

subiect, concluzia studiului este aceea 

că sunt mulți care nu cunosc noțiunile 

de teatru (deoarece unii nu merg deloc, 

iar alții ajung destul de rar), însă s-au 

arătat fascinați și dispuși să ia contact 

cât mai mult cu această lume, să 

cunoască cât mai mult terapia prin 

teatru. Au subliniat transformarea 

deținuților, îmbunătățirea 

comportamentului, a limbajului și a 

comunicării verbale și non verbale. 

De asemenea, deținuții au oferit o 

serie de spectacole foarte bune, asta 

datorită rodului muncii lor, orelor de 

repetiții și nu în ultimul rând, a ambiției 

taken into consideration is that the 

theater works wonders and must be 

appreciated at its true value. At the 

same time, theater therapy is one of the 

most innovative and effective methods 

that can be applied to a target group, in 

our case to a disadvantaged group, 

namely inmates. 

I believe that the hypotheses of the 

present research have been confirmed, 

the answers have been able to validate 

them positively, the theater 

rehabilitates the detained actor, 

contributes to its social reintegration 

and finally the beneficiary of this 

therapy is able to transmit a positive 

message to the members of the society 

in the means by which he will return to 

the end of his punishment. Thus, 

through the therapy through the theater, 

they will be able to understand and 

identify more with certain situations 

that they have experienced or that they 

observe in the others around, being 

able to manage them. awakens that 

spirit of belonging to society, its 

integration being much easier and 

faster. 

My recommendation, would be to 

apply this therapy more and more 

often, as it gives fruit, the inmates 

demonstrating that they are able to 

study, take on some responsibilities, 

transpose into the skin of characters 

and give a show. quality, which is the 

proof that, although they have behaved 

inappropriately in society, they can do 

beautiful things and they can 

reintegrate quite quickly with release 

from prison. 

In conclusion, I consider that the 

message transmitted to the press by the 

actress Camelia Pintilie (improvisation 

trainer, employee of the Excelsior 

Theater, Bucharest), who for a period 

worked in the Beyond Bars project 
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și perseverenței de care au dat dovadă 

pe tot parcursul perioadei de pregătire a 

pieselor de teatru. 

Rezultatele obținute în urma 

studiului sunt satisfăcătoare, iar ceea ce 

trebuie luat în considerare este faptul că 

teatrul face minuni și trebuie apreciat la 

adevărata sa valoare. Totodată, terapia 

prin teatru reprezintă una dintre 

metodele cele mai inedite și eficiente, 

ce poate fi aplicată unui grup țintă, în 

cazul nostru unui grup defavorizat, 

respectiv deținuții. 

Consider că ipotezele cercetării de 

față au fost confirmate, răspunsurile au 

fost în măsură să le valideze pozitiv, 

teatrul reabilitează actorul deținut, 

contribuie la reintegrarea sa socială și 

la final beneficiarul acestei terapii, este 

în măsură să transmită pe scenă un 

mesaj pozitiv către membrii societății 

în mijlocul cărora va reveni la finalul 

pedepsei sale. Astfel, prin intermediul 

terapiei prin teatru, aceștia vor putea să 

înțeleagă și să se identifice mai mult cu 

anumite situații, pe care le-au trăit sau 

pe care le observă la ceilalți din jur, 

reușind să le treazească acel spirit de 

apartenență la societate, integrarea lui 

fiind mult mai ușoară și rapidă. 

Recomandarea mea, ar fi aceea de a 

fi din ce în ce mai des aplicată această 

terapie, deoarece dă roade, deținuții 

demonstrând faptul că sunt capabili să 

studieze, să-și asume niște 

responsabilități, să se transpună în 

pielea unor personaje și să ofere un 

spectacol de calitate, asta fiind dovada 

faptului că, deși au avut un 

comportament inadecvat în societate, ei 

pot face lucruri frumoase și se pot 

reintegra destul de repede odată cu 

eliberarea din penitenciar. 

În încheiere, consider că mesajul 

transmis presei de actrița Camelia 

Pintilie (trainer de improvizație, 

with the inmates from the Găești, 

Mioveni and Jilava penitentiaries, is 

conclusive: „they were very open to 

everything and absorbed the 

information as children. The evolution 

was obvious from day to day, making 

huge leaps, but the biggest satisfaction 

for me was the fact that the dynamics of 

the group changed. If in the first days 

they were visibly judged by each other, 

after a week they began to appreciate 

each other, and to encourage each 

other, and after I left, they remained in 

the same formation and went through 

impromptu games. What is interesting 

to me is that I forgot about the first ten 

minutes with whom I work and why I 

am there ... I, as an improviser, would 

like to have them as stage partners. I 

discovered in them some talents and an 

excellent humor” [15]. 
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scenă. Am descoperit în ei niște talente 

și un umor excelent” [15].  
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Rezumat: Rolul procesului civil este, 

printre altele, de a apăra, de a valorifica 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

cetăţenilor, interesele legitime încălcate 

sau nerecunoscute şi deduse judecăţii. În 

acest sens statul are obligaţia de a 

organiza şi de a garanta realizarea 

justiţiei, ca putere separată în stat, 

rezervându-şi, cu unele excepţii, dreptul de 

a rezolva prin organele sale, anume 

alcătuite în acest scop, conflictele de 

interese care se ivesc în desfăşurarea 

raporturilor sociale. 

Astfel, în linii mari, importanţa 

dreptului procesual civil poate fi pusă în 

evidenţă sub mai multe aspecte. În primul 

rând, asigură titularilor de drepturi civile 

subiective posibilitatea valorificării 

acestora, pe calea judiciară, în cazul 

încălcării sau contestării lor. În al doilea 

rând, prin condiţii şi forme prestabilite, 

instituie cadrul organizatoric şi procedural 

adecvat dezbaterilor contradictorii pentru 

ca, în orice cauză civilă, părţile să fie puse 

în situaţia de a-şi susţine pretenţiile şi 

apărările. De asemenea, reglementările 

procesual civile, și nu numai, trasează 

pentru judecători o linie autoritară de 

conduită, obligându-i să asigure 

respectarea dispoziţiilor legii şi să 

sancţioneze, dacă este cazul, prin mijloace 

reglementate în acest sens, orice încălcare 

sau tendinţă de eludare a legii.  

Totodată, trebuie avută în vedere și 
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Abstract: The role of a civil case is, 

among others, to defend, to capitalize 

upon the citizens’ fundamental rights and 

liberties, their legitimate, infringed or 

non-recognized rights, and subject to a 

lawsuit. In this sense, the state has the 

obligation to organize and guarantee the 

implementation of justice, as a power 

separate from the state, reserving - with 

some exceptions - the right to solve 

through its bodies, especially designed to 

this purpose, the conflicts of interest that 

appear in social relations. 

Thus, in broad lines, the importance of 

civil legal procedures can be stressed 

from several perspectives. First of all, it 

gives the owners of the civil rights the 

possibility to use them legally, in case 

they are infringed or contested. Second, 

through pre-established conditions and 

forms, it provides the appropriate 

organisational and procedural framework 

for contradictory debates so that, in any 

civil lawsuit, the parties can support and 

defend their claims. Civil trial 

regulations, and not only, provide judges 

with an authoritarian line of behaviour, 

forcing them to insure compliance with 

the legal dispositions and to sanction, if 

needed, through means that are regulated 

in this respect, any infringement or 

attempt to avoid law.  

At the same time, we must also take 

into account the possibility to capitalize 
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posibilitatea valorificării drepturilor 

dobândite sau consolidate ca urmare a 

pronunțării unei hotărâri judecătorești, 

respectiv realizarea efectivă prin punerea 

în executare a actului jurisdicțional, cu 

condiția ca îndeplinirea prestațiilor impuse 

de instanță să se poată materializa, activul 

patrimonial al debitorului fiind 

îndestulător. Tocmai aceste ipoteze și 

măsurile legale care pot fi dispuse de 

instanță în cadrul procesului civil în astfel 

de situații sunt vizate de studiul nostru. 

 

Cuvinte cheie: acțiune civilă; măsuri 

asigurătorii; sechestrul asigurător; 

sechestrul judiciar; poprirea asigurătorie. 

Încadrarea subdomeniului: Drept civil 

 

 

 

Preliminarii  

 

Acţiunea civilă include în conţinutul 

ei şi posibilitatea ca, atât timp cât 

procesul este în curs, instanţa de 

judecată să ia la cererea reclamantului 

unele măsuri, care să-l împiedice pe 

pârât de a face în viitor imposibilă 

executarea. Prin urmare, odată cu 

introducerea unei acţiuni în justiție - 

reale sau de creanţă - reclamantul este 

în drept de a urmări nu numai obţinerea 

unei hotărâri care să-i ofere câştig de 

cauză, ci şi perspectiva favorabilă a 

aducerii acesteia la îndeplinire prin 

predarea bunului urmărit, plata unei 

sume de bani, executarea în natură a 

prestaţiei etc. Această perspectivă este 

analizată și prezentată în doctrină ca un 

set de măsuri menite să garanteze 

asigurarea acțiunii civile în justiție. 

În acest sens s-au pronunțat unii 

autori, definind această operațiune ca 

fiind „luarea de către instanţa de 

judecată a măsurilor prevăzute de lege - 

asupra patrimoniului pârâtului sau 

asupra bunurilor care formează obiectul 

litigiului, aflate în posesia sa - în scopul 

upon the rights obtained or consolidated 

as a result of a court decision, 

respectively effective achievement by 

executing the jurisdictional act, with the 

condition that the actions imposed by the 

Court can be fulfilled, the debtor’s 

patrimonial assets being enough. These 

precise hypotheses and legal measures 

that can be taken by a court in a civil 

lawsuit in such situations are the subject 

of our study. 

 

 

Keywords: civil lawsuit; preventive 

measures ordered by the court; distraint 

upon property; court seizure; preventive 

seizure. 

Framing subdomain: Civil Law 

 

 

Preliminaries 

 

Civil lawsuits imply the 

possibility, for the duration of the trial 

and at the petitioner’s request, for the 

court to take measures that prevent 

the defendant from making the 

execution impossible in the future. As 

a result, by starting a lawsuit - real or 

claimed - the plaintiff has the right to 

aim not only at getting a decision in 

his/her favour, but also at the positive 

outcome of its being fulfilled by 

obtaining the goods in question, 

receiving an amount of money or 

equity in kind, etc. This perspective is 

analysed and presented in the doctrine 

as a set of measures meant to 

guarantee the civil lawsuit. 

In this sense, some authors have 

defined this action as “the court 

taking the measures foreseen by the 

law – on the defendant’s patrimony or 

on the goods in his/her possession that 

are the subject of the lawsuit – with 

the purpose of insuring the decision 

that the plaintiff hopes to be in his/her 

favour”[1]. 
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de a asigura executarea hotărârii care 

reclamantul speră că va fi pronunţată în 

favoarea sa” [1]. 

Dintr-o altă perspectivă, având în 

vedere și actuala reglementare a 

instituției juridice de care vorbim, 

aceasta este considerată de legiuitor o 

procedură specială cu rol în „asigurarea 

drepturilor ce se valorifică prin 

acțiune”, ceea ce permite instanței de 

judecată să dispună „măsuri de 

indisponibilizare și de conservare a 

unor bunuri față de acte sau fapte de 

natură să pericliteze posibilitatea 

realizării efective, în momentul 

executării silite a hotărârii, a dreptului 

creditorului” [2]. 

Totodată, trebuie subliniat că 

măsurile asigurătorii sunt mijloace 

procesuale caracteristice și aparținând 

acțiunii civile, având menirea de a 

asigura partea litigantă (creditor), de a 

oferi acesteia o garanție prin 

indisponibilizarea bunurilor urmăribile 

ale debitorului sau a celor care 

reprezintă obiectul litigiului, creându-i 

posibilitatea realizării efective a 

executării silite [3]. 

Baza legală şi de principiu, privind 

luarea măsurilor asigurătorii, este 

înscrisă în art. 2324 alin. 1 C. civ. 

Astfel, avându-se în vedere că cel care 

este obligat personal este ţinut a 

îndeplini îndatoririle sale cu toate 

bunurile sale mobile şi imobile, 

prezente şi viitoare, prin lege au fost 

reglementate în favoarea creditorilor 

reclamanţi anumite măsuri juridice 

destinate a servi - când există temerea 

justificată a insolvabilităţii ori a 

înstrăinării bunurilor aflate în litigiu - 

la conservarea patrimoniului debitorilor 

pârâţi. 

Concret, asigurarea acţiunii civile se 

poate realiza prin una din următoarele 

măsuri de asigurare: sechestrul 

From another perspective, 

considering also the current 

regulations of the legal institution that 

we mention, this procedure is 

considered by the lawmaker as 

special, with a role in “insuring the 

rights capitalized upon by action”, 

which allows the court to order the 

“seizure and preservation measures on 

goods, in relation to acts or deeds that 

may endanger effective achievement, 

at the moment when the decision, the 

creditor’s right, is enforced” [2]. 

At the same time, we must stress 

the fact that preventive measures are 

characteristic civil legal means, 

designed to insure the creditor, to 

provide them with a guarantee by 

seizing the followed goods of the 

debtor or of those who ate subject to 

the lawsuit, providing the possibility 

for effective forced execution [3]. 

The legal and theoretical basis for 

preventive measures ordered by the 

law is registered in art. 2324 par. 1 

Civ. Code. Thus, considering that the 

personally compelled must abide to 

his/her duties with all their fixed and 

mobile assets, present and future, the 

law regulates, in favour of claiming 

creditors, certain legal measures 

meant - if there is a justified fear of 

insolvency or alienation of the 

contested goods - to preserve the 

patrimony of defendant debtors. 

Concretely, the civil lawsuit can be 

insured through one of the following 

measures: distraint upon property (art. 

952-959 Civ. proc. code); court 

seizure (art. 972-977 Civ. proc. code), 

and preventive seizure (art. 970-971 

Civ. proc. code).  

The Civil Procedure Code 

regulates, to the same purpose, new 

procedures - such as the seizure of 

civil ships, as well as other preventive 
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asigurător (art. 952-959 C. proc. civ.); 

sechestrul judiciar (art. 972-977 C. 

proc. civ.)  şi poprirea asigurătoare (art. 

970-971 C. proc. civ.).  

Codul de procedură civilă 

reglementează, în același scop, şi alte 

proceduri noi, cum este sechestrul 

navelor civile, precum şi alte măsuri cu 

caracter provizoriu în materia 

drepturilor de proprietate intelectuală 

[4]. 

 

1. Sechestrul asigurător 

 

Așa cum este reglementat în art. 952 

C. proc. civ., sechestrul asigurător 

constituie o măsură de asigurare a 

acţiunilor de creanţă şi constă în 

indisponibilizarea bunurilor mobile 

sau/și imobile ale pârâtului - aflate la el 

sau la un terţ - până la terminarea 

procesului pentru ca reclamantul, dacă 

va obţine câştig de cauză, să le poată 

urmări pentru satisfacerea creanţei sale 

constând într-o sumă de bani. 

Pentru înfiinţarea unui sechestru 

asigurător trebuie să fie întrunite 

următoarele condiţii: a) reclamantul să 

probeze că a promovat o acţiune de 

creanţă împotriva pârâtului; b) 

respectiva creanţă să fie constatată 

printr-un înscris; în lipsă de act scris, în 

ipoteza în care creditorul-reclamant 

solicită înfiinţarea sechestrului 

asigurător, va fi obligat la depunerea 

unei cauţiuni egală cu jumătate din 

valoarea reclamată; c) creanţa de care 

reclamantul se prevalează să fie ajunsă 

la scadenţă, iar în cazul în care nu este 

întrunită această cerinţă să se invoce 

una dintre situaţiile următoare: - 

debitorul a micşorat prin fapta sa 

asigurările date creditorului;  - 

debitorul nu a dat asigurările promise; - 

există pericolul ca debitorul să se 

sustragă de la urmărire sau să îşi 

measures in the field of intellectual 

property rights [4]. 

 

1. Distraint upon property  

 

As it is regulated in art. 952 Civ. 

proc. code, the distraint upon property 

is a means to insure claiming actions 

and it consists in seizing the 

defendant’s mobile and/or fixed assets 

that are in his/her possession or in that 

of a third party, until the end of the 

lawsuit, so that the plaintiff (in case 

he/she wins) can use them in 

compensation for his/her claim, 

consisting in an amount of money. 

In order to impose a distraint upon 

property, the following conditions 

must be met: a) the plaintiff must 

prove that he/she started a claim 

against the defendant; b) the 

respective claim must be written; if 

there is no written document, in case 

the plaintiff requests a distraint upon 

property, he/she will have to deposit a 

bail equal to half of the claimed 

amount; c) the plaintiff’s claim must 

have reached its deadline, and if this 

is not the case, one of the following 

situations must apply: - the debtor 

diminished, through his/her deed, the 

creditor’s insurance;  - the debtor has 

not provided the promised insurance; 

- there is a risk for the debtor to avoid 

pursuit or to hide or spend the claimed 

amount. 

Referring to the procedure of 

applying the distraint upon property, 

we remember that the request for its 

application is accessory, with an 

object different from the main claim, 

and filing it depends on proving the 

fact that a lawsuit against the debtor 

has already been started. 

The demand for a distrained upon 

property must be filed with the body 
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ascundă ori să îşi risipească averea. 

Referitor la procedura aplicării 

sechestrului asigurător, reținem că 

cererea pentru aplicarea sechestrului 

asigurător este o cerere accesorie, cu un 

obiect diferit de cel al acţiunii de fond, 

iar introducerea ei este condiționată de 

dovada faptului că a fost intentată 

acțiune în justiție împotriva debitorului. 

Cererea de sechestru asigurător se 

depune la instanţa competentă să 

soluționeze litigiul în primă instanță 

(art. 954 alin. 1 C. proc. civ.). 

Creditorul nu este obligat să 

individualizeze bunurile asupra cărora 

solicită să se înfiinţeze sechestrul. 

Măsura de indisponibilizare  a 

bunurilor mobile sau/și imobile ale 

pârâtului se va lua de urgență, în 

camera de consiliu, fără citarea părţilor, 

prin încheiere executorie, stabilindu-se 

suma până la care se încuviinţează 

sechestrul, fixându-se totodată, dacă 

este cazul, cuantumul cauţiunii şi 

termenul înăuntrul căruia urmează să 

fie depusă aceasta. Nedepunerea 

cauţiunii în termenul fixat de instanţă 

atrage desfiinţarea de drept a 

sechestrului asigurător. Aceasta se 

constată prin încheiere definitivă, dată 

fără citarea părţilor (art. 956 C. proc. 

civ.). 

Încheierea prin care se admite sau se 

respinge cererea pentru înfiinţarea unui 

sechestru asigurător se comunică 

creditorului de îndată de către instanţă, 

iar debitorului de către executorul 

judecătoresc, odată cu luarea măsurii și 

numai când s-a instituit sechestrul, nu 

și în ipoteza în care cererea de 

inființare a sechestrului a fost respinsă 

[3]. Încheierea este supusă numai 

apelului, în termen de 5 zile de la 

comunicare, la instanţa ierarhic 

superioară. Apelul se judecă de urgenţă 

şi cu precădere, cu citarea în termen 

competent to solve the trial in lower 

court (art. 954 par. 1 Civ. proc. code). 

The creditor does not have to 

individualize the goods to be subject 

to distraint. 

The defendant’s mobile and/or 

fixed goods will be seized in 

emergency, in the council room, 

without the parties being called, 

through enforcement; the maximum 

amount to be seized is defined and, as 

the case may be, so is the bail amount 

and the deadline for its payment. Not 

paying the bail within the deadline 

defined by the court means the 

cancellation of the distraint upon 

property. The record is noted through 

a final hearing, but without the 

consultation of the parties (art. 956 

Civ. proc. code). 

The report that allows or rejects the 

demand for a distraint upon property 

is communicated to the creditor by the 

court right away, and to the debtor by 

the legal executioner, as soon as the 

measure is implemented and the 

seizure took place, but not in case the 

demand for distraint is rejected [3]. 

The report is subject to appeal within 

5 days following the communication, 

to the court that is next in line. The 

appeal is judged urgently and with 

priority, calling the parties within a 

short deadline. In case the lower court 

competency belongs to the court of 

appeal, the appeal is the only option 

(art. 959 Civ. proc. code). 

The decision that approved the 

distraint upon property will be applied 

by the legal executor, upon the 

request of the plaintiff-creditor, in 

compliance with the regulations 

applicable to forced execution. In 

what concerns the actual execution, 

we must note that the goods to be 

followed and seized - whose value 
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scurt a părţilor. În ipoteza în care 

competenţa de primă instanţă aparţine 

curţii de apel, calea de atac este 

recursul (art. 959 C. proc. civ.). 

Încheierea prin care s-a încuviinţat 

aplicarea sechestrului asigurător va fi 

pusă în aplicare de către executorul 

judecătoresc, la cererea reclamantului-

creditor, potrivit regulilor privitoare la 

executarea silită. Cât priveşte 

executarea propriu-zisă, este de 

observat că bunurile urmăribile 

sechestrate – care nu pot depăşi ca 

valoare creanţa pretinsă de reclamant - 

vor fi lăsate în custodie debitorului 

pârât, iar dacă acesta nu inspiră 

încredere, vor fi date în custodie unei 

alte persoane. 

Măsura sechestrului asigurător se 

aduce la îndeplinire de către executorul 

judecătoresc, potrivit regulilor din 

materia executării silite, care se aplică 

în mod corespunzător, fără a se mai 

impune vreo autorizare sau încuviinţare 

în acest sens (art. 954 C. proc. civ.). 

Dacă măsura de indisponibilizare 

vizează bunuri mobile, executorul se va 

deplasa, în cel mai scurt timp posibil, la 

locul unde se află acestea. Executorul 

judecătoresc va aplica sechestrul asupra 

bunurilor urmăribile numai 

proporțional cu cuantumul necesar 

realizării creanţei. În toate cazurile, 

sechestrul asigurător se va aplica fără 

somaţie ori înştiinţare prealabilă a 

debitorului [5]. 

Sechestrul asigurător înfiinţat asupra 

unui bun supus unor formalităţi de 

publicitate se va înscrie de îndată în 

cartea funciară, registrul comerţului, 

Arhiva Electronică de Garanţii Reale 

Mobiliare sau în alte registre publice, 

după caz. Înscrierea face opozabil 

sechestrul tuturor acelora care, după 

înscriere, vor dobândi vreun drept 

asupra imobilului respectiv.  

must not exceed the debt claimed by 

the plaintiff - will be placed in the 

custody of the defendant-debtor, and 

if the latter is not trustworthy, in the 

custody of a third party. 

The distraint upon property is 

carried out by the legal executor, in 

agreement with the rules of forced 

execution, applied appropriately, with 

no further authorisation or approval in 

this respect (art. 954 Civ. proc. code). 

If the seizure concerns mobile 

goods, the executor will go as soon as 

possible to the respective location. 

The legal executor will apply the 

distraint on the goods in proportion 

with the amount needed to meet the 

claim. In all cases, the distraint upon 

property will be applied with no prior 

summons or notification to the debtor 

[5]. 

The distraint upon goods that are 

subject to publicity formalities will 

have to be written at once in the Real 

Estate Register, in the commercial 

register, in the Electronic Archive of 

Real Mobile Guarantees or in other 

public records, as the case may be. 

The registration makes it opposable to 

apply a seizure to all those who obtain 

any right on the respective property 

following its registration.  

The interested party may appeal 

the execution, against the fulfilment 

of the distraint upon property (art. 955 

par. 4 Civ. proc. code). 

In any case, if the debtor provides 

enough guarantees, the court may lift 

the distraint upon property at the 

debtor’s request. The demand will be 

solved in the council room, in 

emergency and by calling the parties 

within a short deadline, with a 

decision subject to appeal exclusively 

within 5 days after it has been issues, 

to the court that is next in line. The 
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Cel interesat va putea face 

contestaţie la executare împotriva 

modului de aducere la îndeplinire a 

măsurii sechestrului (art. 955 alin. 4 C. 

proc. civ.). 

În orice situație, dacă debitorul va 

da o garanţie îndestulătoare, instanţa va 

putea ridica, la solicitarea debitorului, 

sechestrul asigurător. Cererea se 

soluţionează în camera de consiliu, de 

urgenţă şi cu citarea în termen scurt a 

părţilor, prin încheiere supusă numai 

apelului, în termen de 5 zile de la 

pronunţare, la instanţa ierarhic 

superioară. Apelul se judecă de urgenţă 

şi cu precădere. 

De asemenea, în cazul în care 

cererea principală, în temeiul căreia a 

fost încuviinţată măsura asigurătoare, a 

fost anulată, respinsă sau perimată prin 

hotărâre definitivă ori dacă cel care a 

făcut-o a renunţat la judecarea acesteia, 

debitorul poate cere ridicarea măsurii 

de către instanţa care a încuviinţat-o. 

Asupra cererii instanţa se pronunţă prin 

încheiere definitivă, dată fără citarea 

părţilor (art. 957 alin. 2 C. proc. civ.). 

Ca efecte ale sechestrului asigurător, 

reținem că măsura asigurătorie, odată 

aplicată, indisponibilizează bunurile 

sechestrate până la soluţionarea 

definitivă a procesului. În consecinţă, 

sustragerea de sub sechestru este 

considerată infracţiune şi pedepsită de 

legea penală, iar eventualele acte de 

înstrăinare a bunurilor vor fi lovite de 

nulitate. 

Trebuie spus că procedura instituirii 

sechestrului asigurător este considerată 

de unii autori ca fiind o procedură cu 

caracter necontencios [4], în timp ce 

opinia majoritară este în sensul că 

cererea de înființare a sechestrului 

asigurător se judecă potrivit regulilor 

specifice materiei contencioase [6]. 

Raportând situaţia sechestrului 

appeal will be judged in emergency 

and with priority. 

Also, in case the main request 

based on which the preventive 

measure was agreed upon was 

cancelled, rejected, or expired through 

a definitive decision, or if the plaintiff 

gave up the lawsuit, the debtor can 

request for the measure to be lifted by 

the court that approved it. The court 

will decide on this request with a 

definitive record, issued without 

consulting the parties (art. 957 par. 2 

Civ. proc. code). 

As effects of the distraint upon 

property, we mention that the 

preventive measure, once applied, 

makes the seized goods untouchable 

until the definitive solution of the 

trial. As a consequence, removal from 

seizure is considered a crime and 

punished by criminal law, and any 

estrangement of the property will be 

considered null. 

We must say that the procedure of 

applying the distraint upon property is 

considered to be, by some authors, a 

non-contentious procedure [4], while 

in the opinion of the majority, the 

request for a distraint upon property is 

judged according to the rules specific 

to contentious matters [6]. 

By reporting the situation of the 

distraint upon property at the end of 

the trial, we can notice that, in the 

hypothesis that the plaintiff wins, the 

distraint upon property becomes a 

definitive seizure.  

The current Civil Procedure Code 

includes (art. 960-969) special 

regulations concerning the distraint 

upon civil ships, which is also 

applicable to the goods aboard those 

ships. 

In the same conditions as 

previously presented, the creditor may 
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asigurător la finalul judecăţii este de 

observat că, în ipoteza în care 

reclamantul obţine câştig de cauză, 

sechestrul asigurător se transformă în 

sechestru definitiv de executare.  

Actualul Cod de procedură civilă 

cuprinde (în art. 960-969) 

reglementarea specială având ca obiect 

sechestrul asigurător al navelor civile, 

aplicabil și mărfurilor aflate la bordul 

unei nave. 

În aceleași condiții prezentate 

anterior, creditorul poate solicita 

înființarea sechestrului asigurător 

asupra unei nave, firește, cu respectarea 

convențiilor internaționale asupra 

sechestrului navelor, la care România 

este parte. 

Este de precizat că în cazuri urgente, 

cererea de înființare a sechestrului 

asigurător asupra unei nave se poate 

face chiar și înaintea introducerii 

acțiunii de fond. În acest caz, creditorul 

care a obținut instituirea sechestrului 

asigurător este obligat să introducă 

acțiunea la instanța competentă sau să 

inițieze demersurile pentru constituirea 

tribunalului arbitral într-un termen de 

cel mult 20 de zile de la data 

încuviințării măsurii asigurătorii. 

Cererea de sechestru se judecă de 

urgență în camera de consiliu, cu 

citarea părților. Încheierea este 

executorie și este supusă numai 

apelului, în termen de 5 zile de la 

pronunțare. Neintroducerea acțiunii în 

termenul menționat atrage desființarea 

de drept a sechestrului asigurător. 

Aceasta se constată prin încheiere 

definitivă, dată cu citarea părților. 

Competența de soluționare a cererii 

de sechestru asigurător asupra unei 

nave aparține tribunalului locului unde 

se află nava, indiferent de instanța la 

care s-a introdus sau urmează a fi 

introdusă acțiunea de fond. 

request distraint upon a ship, in 

compliance, of course, with the 

international conventions on ship 

seizure, which Romania has signed. 

We must mention that in urgent 

cases, the request to implement a 

distraint upon a ship can also be done 

before filing the case. In this situation, 

the creditor who obtained the distraint 

upon property must file the case with 

the competent court or start the 

approaches to institute an arbitrary 

court, within a delay of maximum 20 

days from the date of the confirmation 

of the preventive measure ordered by 

the court. 

The request for distraint upon 

property is judged in emergency in 

the council room, by calling upon the 

parties. The decision is executory and 

subject only to appeal within 5 days 

after it was pronounced. Not filing the 

action within the mentioned delay 

means the cancellation of the distraint 

upon property. This is recorded with a 

definitive closure, by calling upon the 

parties. 

The competence to solve the 

request for a distraint upon a ship 

belongs to the court of the place 

where the ship is located, irrespective 

of the court where the case was filed 

or will be filed. 

As an exception, a ship that is 

ready to depart cannot be placed 

under distraint. The ship is considered 

to be ready to depart from the moment 

when the captain has, on board his 

ship, all the documents of the ship as 

well as the departure permit, given to 

the pilot by the captainship of the 

port. 

After the distraint upon property is 

approved, at the request of a creditor 

who has a privilege on a ship, of a co-

owner of the ship, or even of the 
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Ca excepție, nava gata de plecare nu 

poate fi pusă sub sechestru asigurător. 

Nava se consideră că este gata de 

plecare din momentul în care 

comandantul are la bord certificatele, 

toate documentele navei, precum și 

permisul de plecare, predate 

comandantului de căpitănia portului. 

După încuviințarea sechestrului 

asigurător, la cererea creditorului care 

are un privilegiu asupra unei nave, a 

unui coproprietar al navei sau chiar a 

debitorului, instanța care a dispus 

măsura asigurătorie poate ordona ca 

nava să întreprindă una sau mai multe 

călătorii, stabilind în același timp toate 

măsurile preventive care, după 

împrejurări, ar fi necesare. Nava poate 

pleca numai după transcrierea 

încheierii de încuviințare în registrele 

autorității maritime respective și 

înscrierea mențiunii corespunzătoare în 

actul de naționalitate. 

Pentru motive temeinic justificate, 

la cererea debitorului sau, după caz, a 

creditorului, instanța care a dispus 

sechestrul asigurător poate încuviința 

schimbarea navei sechestrate cu alta. 

Măsura sechestrului asigurător se 

aduce la îndeplinire prin imobilizarea 

navei de către căpitănia portului unde 

aceasta se află. În acest caz, căpitănia 

portului nu va elibera documentele 

necesare navigației și nu va admite 

plecarea navei din port sau radă. 

Împotriva modului de aducere la 

îndeplinire a măsurii sechestrului cel 

interesat va putea face contestație la 

executare la tribunalul locului unde se 

află nava. 

 

2. Sechestrul judiciar 

 

Sechestrul judiciar constituie o 

măsură de asigurare caracteristică 

acţiunilor civile reale, care constă în 

debtor, the court that ordered the 

preventive measure may decide for 

the ship to take one or several 

voyages, establishing at the same time 

all the preventive measures that may 

be necessary according to each case. 

The ship may only depart after the 

approval decision is written in the 

records of the respective maritime 

authority and after the corresponding 

mention is registered in the nationality 

papers. 

For thoroughly justified reasons, at 

the debtor’s request or, as the case 

may be, the creditor’s, the court that 

ordered the distraint upon property 

may approve exchanging the seized 

ship with another. 

The measure of the distraint upon 

property is applied by the ship being 

seized by the captainship of the port 

where it is located. In this case, the 

port captainship will not issue the 

documents required for navigation 

and will not allow the ship to depart 

the port or its anchor point. The 

interested party will be able to appeal 

against the way in which the distraint 

is applied, with the court in whose 

jurisdiction the ship is located. 

 

2. Court seizure 

 

Court seizure is a preventive 

measure specific to real civil lawsuits, 

consisting in the goods that are the 

object of the lawsuit being kept and 

managed by the party that owns it or 

by a third party for the duration of the 

trial, as per the order of the court. 

For court seizure to apply, the 

following conditions must be met: a) 

a litigation concerning the property or 

any other real principal right must 

exist, concerning the possession of a 

mobile or fixed asset or the usage or 
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încredinţarea bunului aflat în litigiu, 

din dispoziţia instanţei de judecată, în 

păstrarea şi administrarea părţii care îl 

deţine sau unei terţe persoane pe timpul 

cât se desfăşoară procesul. 

Pentru înfiinţarea unui sechestru 

judiciar se impun a fi întrunite 

următoarele condiţii: a) existenţa unui 

litigiu cu privire la proprietate sau alt 

drept real principal, la posesia unui bun 

mobil sau imobil ori la folosinţa sau 

administrarea unui bun proprietate 

comună şi reclamantul să fi cerut luarea 

acestei măsuri; b) instanţa să considere 

că această măsură se impune a fi luată; 

c) reclamantul să depună o sumă de 

bani drept cauţiune - pentru 

despăgubirea pârâtului - dacă instanţa 

va găsi de cuviinţă că o atare cerinţă 

este necesar a fi îndeplinită. 

Sechestrul judiciar se va putea 

încuviința și în ipoteza în care nu există 

încă un proces pe rol, având ca obiect: - 

un bun pe care debitorul îl oferă pentru 

liberarea sa; - un bun cu privire la care 

cel interesat are motive temeinice să se 

teamă că va fi sustras, distrus ori alterat 

de posesorul său actual; - bunuri 

mobile care alcătuiesc garanţia 

creditorului, când acesta învederează 

insolvabilitatea debitorului său ori când 

are motive temeinice de bănuială că 

debitorul se va sustrage de la eventuala 

urmărire silită ori să se teamă de 

sustrageri sau deteriorări. 

În această ipoteză, partea care a 

obţinut instituirea sechestrului judiciar 

este obligată să introducă acţiunea la 

instanţa competentă, să iniţieze 

demersurile pentru constituirea 

tribunalului arbitral sau să solicite 

punerea în executare a titlului 

executoriu, într-un termen de cel mult 

20 de zile de la data încuviinţării 

măsurii asigurătorii. În caz contrar, 

intervine desfiinţarea de drept a 

administration of a common property 

good, and the plaintiff must have 

asked for this measure to be taken; b) 

the court must consider that this 

measure is necessary to be taken; c) 

the plaintiff must deposit an amount 

of money as bail - to compensate the 

defendant - in case the court considers 

that such a requirement is needed. 

Court seizure may also be ordered 

in case there is no trial, concerning: - 

an asset that the debtor offers in return 

for his/her freedom; - an asset that the 

interested party has good reasons to 

fear it will be stolen, destroyed or 

altered by its current owner; - mobile 

assets that represent the creditor’s 

guarantee, when he/she fears the 

debtor’s insolvency or when he/she 

has good reasons to suspect that the 

debtor will try to escape any forced 

execution or if he/she fears theft or 

damage. 

In this hypothesis, the party that 

obtained the court seizure has to file 

the action with the competent court, 

initiate the approaches to constitute 

the arbitrary court, or to request the 

implementation of the executory 

action, within 20 days from the 

approval of the preventive measure. 

Otherwise, the court seizure is 

revoked, noted by a definitive 

decision issued without the 

consultation of the parties. 

In case the request for court seizure 

is approved, the court will be able to 

force the plaintiff to deposit a caution, 

and in the case of fixed assets, they 

will be written in the Real Estate 

Register. 

In relation to the imposed 

conditions, for its information, the 

court also has the right to briefly 

examine the issue of acceptability of 

the main action, without this being 
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sechestrului judiciar, care se constată 

prin încheiere definitivă dată fără 

citarea părţilor. 

În situația admiterii cererii de 

sechestru judiciar, instanţa va putea să 

îl oblige pe reclamant la darea unei 

cauţiuni, iar în cazul bunurilor imobile 

se va proceda şi la înscrierea în cartea 

funciară. 

Faţă de condiţiile impuse, pentru 

edificarea sa, instanţa de judecată este 

în drept de a examina sumar şi 

problema admisibilităţii acţiunii 

principale fără a se considera că prin 

aceasta ar prejudeca fondul cauzei. 

Într-adevăr, examinând sumar şi fără a 

prejudeca fondul cauzei, temeiurile de 

fapt şi de drept ale acţiunii, precum şi 

eventualele mijloace de apărare ale 

pârâtului - ca, de exemplu, prescripţia 

sau excepţia unei inadmisibilităţi - 

instanţa este în măsură să evite de a fi 

surprinsă şi să ia o măsură aşa de gravă 

în temeiul unei acţiuni temerare sau 

dubioase. 

Referitor la procedura aplicării 

sechestrului judiciar, menționăm că 

cererea pentru aplicarea sechestrului 

judiciar, poate fi făcută de reclamant 

(de regulă) sau de orice altă parte 

interesată (de exemplu, în cazul unei 

acţiuni de partaj). 

Cererea de sechestru judiciar, fiind 

o cerere accesorie - născută şi bazată pe 

existenţa unui litigiu – este de 

competenţa instanţei învestite cu 

judecarea acţiunii principale, în cazul 

în care există un proces asupra 

proprietăţii sau altui drept real 

principal, asupra posesiei unui bun 

mobil sau imobil ori asupra folosinţei 

sau administrării unui bun proprietate 

comună (art. 123 alin. 1 C. proc. civ.), 

respectiv instanţei în circumscripţia 

căreia se află bunurile care fac obiectul 

sechestrului judiciar, în ipoteza în care 

considered to bring prejudice to the 

basis of the lawsuit. Indeed, with a 

brief examination and without 

prejudice to the basis of the lawsuit, 

the de facto and de jure reasons of the 

case, as well as any means of defence 

of the defendant - such as, for 

example, the prescription or exception 

of unacceptability - the court can 

avoid being taken by surprise and 

approving such an extreme measure 

on the basis on a brave or dubious 

action. 

Referring to the procedure of 

applying the court seizure, we 

mention that the request for the 

application of court seizures can be 

made by the plaintiff (usually) or by 

any other interested party (for 

example, in case of a partition). 

The request for court seizure, being 

accessory - issued from and based on 

the existence of a lawsuit - is the 

competence of the court invested to 

judge the main case, in case there is a 

lawsuit concerning property or any 

other real principal right concerning 

the possession of a mobile or fixed 

asset or the usage or administration of 

a common property asset (art. 123 

par. 1 Civ. proc. code), respectively to 

the court in whose jurisdiction are the 

assets that are the object of the court 

seizure, in the hypothesis that there is 

no ongoing lawsuit (art. 974 second 

thesis Civ. proc. code). 

The request to apply a court 

seizure is judged in accordance with 

common law, but in emergency, 

consulting the parties, and with 

precedence to the main lawsuit. 

However, this does not mean that the 

court seizure can be obtained through 

a presidential order [7].  

In what concerns the solutions that 

will be ordered, we must mention: 
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nu există pe rol un proces (art. 974 teza 

a doua C. proc. civ.). 

Cererea pentru aplicarea 

sechestrului judiciar se judecă potrivit 

dreptului comun, însă de urgenţă, cu 

citarea părților şi cu precădere faţă de 

acţiunea principală. Însă, aceasta nu 

înseamnă că sechestrul judiciar se poate 

obţine pe cale de ordonanţă 

preşedinţială [7].  

În legătură cu soluţiile care urmează 

a fi pronunţate sunt de reţinut: 

admiterea sau respingerea cererii de 

sechestrare a bunului a cărui proprietate 

sau folosinţă se discută în cadrul 

acţiunii principale. În cazul admiterii, 

instanţa va desemna şi persoana 

(administratorul-sechestru), care poate 

fi însuşi deţinătorul sau un terț, indicat 

de părţi sau, în ipoteza lipsei unui 

acord, desemnat de instanţă, căruia i se 

încredinţează bunul respectiv. În cazul 

în care bunul în litigiu este încredinţat 

unei alte persoane decât deţinătorul 

bunului, aceasta nu trebuie să fie 

interesată în cauză. De asemenea, în 

cazul încredinţării bunurilor supuse 

confiscării unui custode, acesta nu 

poate fi obligat să le cumpere. 

Administratorul-sechestru va putea 

face toate actele de conservare şi 

administrare, va încasa orice venituri şi 

sume datorate şi va putea plăti datorii 

cu caracter curent, precum şi pe cele 

constatate prin titlu executoriu. De 

asemenea, cu autorizarea prealabilă a 

instanţei care l-a numit, 

administratorul-sechestru va putea să 

înstrăineze bunul în cazul în care acesta 

nu poate fi conservat sau dacă, dintr-un 

alt motiv, măsura înstrăinării este vădit 

necesară şi, dacă a fost în prealabil 

autorizat, el va putea sta în judecată în 

numele părţilor litigante cu privire la 

bunul pus sub sechestru. 

În situația în care administrator-

allowing or rejecting the request to 

seize the asset whose property or 

usage is being discussed within the 

main lawsuit. If it is allowed, the 

court will also appoint the person 

(seizure administrator), who can also 

be the owner him/herself, or a third 

party indicated by the parties or, in 

the hypothesis of a lack of an 

agreement, named by the court, who 

will be granted the respective asset. In 

case the assed involved in the lawsuit 

is trusted to another person than the 

asset owner, the latter must not be 

interested in the lawsuit. Also, in case 

the seized goods are trusted to a 

guardian, the latter must not be forced 

to purchase these assets. 

The seizure administrator will be 

able to draw all the preservation and 

administration papers, will cash in 

any income and amounts due, and will 

be able to pay any current debt, as 

well as any debt noted through an 

executory decision. Moreover, with 

the prior approval of the court that 

appointed him/her, the seizure 

administrator will be able to transfer 

the asset, in case it cannot be 

preserved or if, from another reason, 

the transfer measure is obviously 

necessary and, if the prior approval is 

granted, he/she will be able to 

represent in court the litigating 

parties, with regards to the seized 

asset. 

In case a different person than the 

owner is appointed as seizure 

administrator, the court will set, for 

the performed activity, a 

compensation amount, establishing 

the payment terms at the same time. 

The decision through which the 

court disposes of the request for 

seizure is only subject to appeal, 

within 5 days after the decision was 
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sechestru a fost numită o altă persoană 

decât deţinătorul, instanţa va fixa, 

pentru activitatea prestată, o sumă drept 

remuneraţie, stabilind totodată şi 

modalităţile de plată. 

Hotărârea prin care instanţa dispune 

asupra cererii de înfiinţare a 

sechestrului judiciar este supusă numai 

apelului, în termen de 5 zile de la 

pronunţare, la instanţa ierarhic 

superioară. În ipoteza în care 

competenţa de primă instanţă aparţine 

curţii de apel, calea de atac este 

recursul.  

Efectele sechestrului judiciar sunt 

puse în evidenţă prin indisponibilizarea 

bunului în litigiu. În consecinţă, 

persoana căreia i s-a încredinţat bunul 

devine un depozitar al acestuia şi 

urmează a răspunde, dacă este cazul, 

potrivit regulilor contractului de 

depozit. 

Este de reţinut, totodată, că efectul 

indisponibilităţii bunului asupra căruia 

s-a aplicat sechestrul judiciar este 

asigurat pe următoarele două căi: a) 

acţiunea în anulare pentru toate actele 

care ar veni în contradicţie cu scopul 

practic al indisponibilizării; b) 

aplicarea de sancţiuni penale în cazul 

sustragerii de sub sechestru. 

Sechestrul judiciar - fiind dependent 

de modul de soluţionare a acţiunii 

principale - va lua sfârşit odată cu 

rămânerea definitivă a hotărârii prin 

care se va dispune asupra fondului 

litigios al cauzei. Aceasta în sensul că 

prin această hotărâre se va decide şi 

asupra predării bunului indisponibilizat 

pe timpul judecăţii părţii care a obţinut 

câştig de cauză. 

 

3. Poprirea asigurătoare 

 

Poprirea asigurătoare constituie 

măsura de asigurare, care constă în 

taken, with the court that is next in 

line. In the hypothesis that the lower 

court competence belongs to the court 

of appeal, direct appeal is the only 

resort.  

The effects of court seizures are 

stressed by the immobilization of the 

litigated asset. As a consequence, the 

person who received the asset 

becomes its Bailee and will answer, if 

needed, in compliance with the rules 

of the deposit contract. 

We must also remember that the 

effect of immobilizing the asset seized 

by the court is insured by the 

following two ways: a) a cancellation 

case for all the documents that would 

contradict the practical purpose of the 

seizure; b) applying criminal 

sanctions in case the asset is taken out 

of the seizure. 

Since it depends on the way in 

which the main lawsuit is solved, the 

court seizure will end once the 

decision concerning the litigious basis 

is final. This, in the sense that this 

decision will also apply to 

surrendering the asset seized during 

the trial to the winning party. 

 

3. Preventive seizure  

 

Preventive seizure is a preventive 

means consisting in seizing the 

amounts of money that the defendant 

debtor has to receive from a third-

party in debt, so that at the end of the 

lawsuit, an amount of money is 

available for the defendant to cover 

the claim requested by the petitioner-

creditor [8]. 

In order to implement a preventive 

seizure, the following conditions must 

be met [4]: a) an ongoing lawsuit 

must exist and the petitioner must 

have asked for a preventive seizure on 
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indisponibilizarea sumelor de bani pe 

care debitorul pârât le are de primit de 

la un terţ datornic al său, pentru ca în 

felul acesta, la sfârşitul procesului, să 

se găsească stocată în mâinile acelei 

persoane o sumă de bani în vederea 

acoperirii creanţei pe care o pretinde 

creditorul reclamant [8]. 

Pentru înfiinţarea unei popriri 

asigurătoare se impun a fi întrunite 

următoarele condiţii[4]: a) să existe un 

proces pe rol şi reclamantul să fi cerut 

înfiinţarea popririi asigurătoare  asupra 

sumelor  de bani datorate de o terţă 

persoană debitorului pârât, fiind admisă 

și ipoteza în care poprirea poate fi 

înfiinţată chiar în mâinile creditorului 

reclamant atunci când acesta datorează 

el însuşi suma de bani debitorului pârât 

[9]; b) creditorul reclamant să facă 

dovada existenţei obligaţiei pârâtului 

cu un act scris sau, în lipsă, să depună o 

cauţiune care să reprezinte jumătate din 

valoarea sumei pe care o pretinde; c) 

creanţa creditorului reclamant să fie 

ajunsă la scadenţă, iar în cazul în care 

nu este întrunită această cerinţă să se 

invoce una dintre situaţiile următoare: - 

debitorul a micşorat prin fapta sa 

asigurările date creditorului; - debitorul 

nu a dat asigurările promise; - când 

există pericolul ca debitorul să se 

sustragă de la urmărire sau să îşi 

ascundă ori să îşi risipească averea. 

Pentru înfiinţarea unei popriri 

asigurătoare, făcându-se aplicarea 

prevederilor legale din materia 

sechestrului asigurător (art. 954-959 C 

.proc. civ.), este necesar ca 

reclamantul, odată cu introducerea 

acţiunii, să facă cerere în care să indice 

cauza, adică titlul pe baza căruia 

solicită poprirea, precum şi valoarea 

creanţei sale. 

Cererea pentru înfiinţarea popririi 

asigurătoare se introduce la instanţa 

the amounts of money due by a third 

party to the defendant-debtor; this 

case allows for the seizure to be 

implemented by the petitioner-

creditor, when he himself owes 

money to the defendant-debtor [9]; b) 

the petitioner-creditor must prove the 

existence of the defendant’s 

obligation through a written document 

or, if there is none, to deposit a bail 

for half the amount he/she is asking; 

c) the petitioner-creditor’s debt must 

have reached its deadline; and in case 

this requirement is not met, one of the 

following situations must apply: - 

through his/her deed, the debtor 

decreased the insurance given to the 

creditor;  - the debtor has not given 

the promised insurance; - there is a 

risk for the debtor to escape pursuit or 

to hide or spend his/her wealth. 

For preventive seizure to be 

instituted, in compliance with the 

level provisions in the field of 

preventive seizure (art. 954-959 Civ. 

proc. code), the plaintiff must file, 

together with the lawsuit, a request 

that shows the cause, meaning the 

deed based on which he/she requests 

the seizure, as well as the value of 

his/her debt. 

The request for preventive seizure 

must be filed with the court 

representing the residence or 

headquarters (as the case may be) of 

the defendant-debtor or the court 

representing the residence or 

headquarters (as the case may be) of 

the seized third party. If the request is 

filed at the same time as the main 

lawsuit - as a result of the correlation 

between the dispositions of art. 107 

and art. 123 par. 1 Civ. proc. code - 

the court representing the defendant’s 

residence must be informed, without 

the seized third party to have the right 
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domiciliului sau sediului (după caz) 

debitorului pârât sau la aceea a 

domiciliului sau sediului (după caz) 

terţului poprit. Dacă cererea se face 

odată cu acţiunea principală - ca 

urmare a corelării dintre dispoziţiile art. 

107 şi art. 123 alin. 1 C. proc. civ. - se 

impune sesizarea instanţei domiciliului 

pârâtului, fără ca terţul poprit să fie în 

drept a invoca excepţia de 

necompetenţă.  

Cererea pentru înfiinţarea unei 

popriri asigurătoare se rezolvă de 

instanţă, în camera de consiliu şi fără 

citarea părţilor. Dacă instanţa consideră 

că cererea este întemeiată şi corespunde 

condiţiilor impuse de lege, o va 

încuviinţa printr-o încheiere de poprire. 

În caz contrar o va respinge. 

Încheierea este supusă numai 

apelului, în termen de 5 zile de la 

comunicare, la instanţa ierarhic 

superioară. Apelul se judecă de urgenţă 

şi cu precădere, cu citarea în termen 

scurt a părţilor. În ipoteza în care 

competenţa de primă instanţă aparţine 

curţii de apel, calea de atac este 

recursul (art. 959 C. proc. civ.). 

Împotriva încheierii de înfiinţare a 

popririi asigurătorii, orice parte 

interesată poate face cerere și instanța 

să dispună măsura suspendării, înainte 

de validare, adică mai înainte de 

terminarea procesului şi de a se efectua 

transferul creanţei poprite  - pe baza 

hotărârii obţinute - de la debitorul 

urmărit asupra creditorului urmăritor, 

pe motiv că, pâna la soluționarea în 

fond a procesului, a priori, creanța nu 

este certă, lichidă și exigibilă [2].  

În privința efectelor popririi 

asigurătoare, odată ce ordonanţa de 

înfiinţare a popririi asigurătoare se 

comunică terţului poprit, acesta, din 

momentul primirii, nu mai poate face 

nici o plată creditorului său - pârâtul 

to call for the incompetence 

exception.  

The request for preventive seizure 

must be solved by the court, in the 

council room and without calling in 

the parties. If the court considers that 

the request is well founded and meets 

the legal requirements, it will approve 

it with a seizure decision. Otherwise, 

it will eject it. 

The decision is only subject to 

appeal, within 5 days after it has been 

communicated, with the court that is 

next in line. The appeal is judged in 

emergency and with priority, calling 

in the parties within a short deadline. 

If the lower court belongs to the court 

of appeal, the direct appeal is the only 

resort (art. 959 Civ. proc. code). 

The decision to implement a 

preventive seizure can be appealed by 

any interested party, and the court 

may resort to suspending it before 

validation, meaning before the trial 

has finished and before the seized 

debt is transferred – based on the 

obtained decision – from the 

monitored debtor to the following 

creditor, on the basis that, until the a 

priori solution of the main lawsuit, 

the seizure is not certain, liquid, and 

exigible [2].  

As for the effects of preventive 

seizure, once the order to implement it 

is communicated to the seized third 

party, the latter will not be able – 

from the moment of the seizure - to 

make any payment to his/her creditor 

- the defendant in the lawsuit – nor to 

other people, on his/her behalf.  

As a result, until the final solution 

of the lawsuit, the seized third party 

will retain the entire claim due to 

his/her creditor at the start of the 

seizure, as well as the amounts that 

reached their deadline after the 
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din proces - şi nici altor persoane în 

numele acestuia. 

Drept urmare, până la soluţionarea 

definitivă a cauzei, terţul poprit va 

reţine întreaga creanţă pe care o datora 

creditorului său la înfiinţarea popririi, 

precum şi sumele devenite scadente 

ulterior înfiinţării acesteia. Este de 

observat că indisponibilizarea sumelor 

datorate debitorului poprit, de către şi 

în mâinile terţului popritor, este totală. 

Considerăm, totuşi, că în cazul 

salariilor și a altor venituri periodice 

(lunare) instanţa nu poate dispune 

măsura popririi asigurătoare asupra 

întregii sume. În atare cazuri - având în 

vedere că asigurarea acţiunii nu poate fi 

mai severă ca executare - pe bază de 

analogie, trebuie aplicate dispoziţiile 

art. 729 C. proc. civ., care determină 

cota parte urmăribilă pe bază de titlu 

executoriu asupra salariilor sau a altor 

venituri periodice asimilate acestora. 

Ce se întâmplă cu poprirea 

asigurătoare la sfârşitul procesului? 

Dacă procesul este câştigat de către 

creditorul reclamant, acesta, pe baza 

hotărârii obţinute - dobândind astfel un 

titlu executor în contra debitorului său - 

va putea cere validarea popririi şi astfel 

terţul poprit va fi obligat să-i plătească 

creanţa datorată debitorului urmărit, 

stocată în mâinile sale, în mod direct şi 

nemijlocit. Reţinem deci, că din acest 

moment poprirea asigurătoare îşi va 

schimba caracterul devenind o măsură 

de urmărire şi executare [10]. 

În cazul în care procesul este 

câştigat de debitorul pârât, ori poprirea 

asigurătoare este ridicată din alte 

motive, ca de pildă renunţarea 

reclamantului la judecată ori acoperirea 

creanţei de către pârât din alte surse, 

terţul poprit va plăti creditorului său 

întreaga sumă indisponibilizată.  

 

seizure. We must note that the seizure 

of the amounts due to the affected 

debtor, by and in the hands of the 

seizing third party, is complete. We 

consider, nevertheless, that in the case 

of salaries and of other specific 

(monthly) revenues, the court cannot 

order the preventive seizure on the 

entire amount. In such cases - 

considering that the action insurance 

cannot be more severe in execution - 

analogically, the dispositions of art. 

729 Civ. proc. Code must apply, 

which define the quota that can be 

followed based on an enforceable title 

on the salaries and other periodic 

income assimilated to them. 

What happens with preventive 

seizure at the end of the lawsuit? If 

the case is won by the plaintiff-

creditor, based on the court decision - 

thus acquiring an enforceable title 

against his/her debtor - he/she will be 

able to request the validation of the 

seizure, and thus the seized third party 

will have to pay the due debt to the 

affected debtor, which had been 

stored in his/her hands, directly and 

personally. We can note then that 

from this moment on, preventive 

seizure will change its nature to 

become a follow-up and enforcement 

measure [10]. 

In case the lawsuit is won by the 

defendant-debtor, or if the preventive 

seizure is lifted from other reasons - 

for instance, if the petitioner gives up 

the lawsuit, or if the defendant covers 

the debt from other sources - the 

seized third party will pay to the 

creditor the full seized amount.  

 

Conclusions 

 

Summing up, we can notice, within 

civil lawsuits, in virtue of the 
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Concluzii 

 

Rezumând, putem observa că în 

cadrul procesului civil, în virtutea 

principiilor fundamentale care operează 

în această materie, există posibilitatea 

luării unor măsuri pe parcursul derulării 

activității jurisdicționale, care au 

menirea de a facilita, la finalizarea 

acesteia, realizarea efectivă a drepturilor 

dobândite și consfințite prin hotărârea 

instanței, în sensul că se va asigura și 

conserva patrimoniul debitorului în 

scopul satisfacerii creanței creditorului. 

Toate aceste acte măsuri au ca 

fundament înfăptuirea judecăţii într-o 

manieră cât mai cuprinzătoarea, 

eficientă, echitabilă şi în conformitate cu 

adevărul, în aşa fel încât să ducă la 

realizarea drepturilor şi obligaţiilor 

corelative aflate în litigiu, situaţii fără de 

care nu s-ar putea vorbi de apărarea 

drepturilor şi intereselor civile. 

În concluzie, ori de câte ori se poate 

observa o încălcare sau o nerecunoaştere 

a unui drept subiectiv, se poate vorbi de 

apariţia unui litigiu cu referire la acel 

drept, rezultând că pentru a se ieşi din 

starea de conflict şi pentru valorificarea 

dreptului subiectiv în integralitatea sa, 

persoana care este titulară a dreptului 

litigios are dreptul, posibilitatea şi 

uneori obligaţia de a-şi apăra interesele 

pe calea acţiunii în justiţie și, totodată, 

de a solicita luarea de către instanță a 

acelor măsuri care să asigure punerea în 

executare a hotărârii. 
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during the jurisdictional actions, which 
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the acquired rights, consecrated 

through the decision of the court, in the 
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purpose of meeting the creditor’s 

claim. 

All these measures are based on 

implementing justice as thoroughly as 

possible, in an efficient, fair, and 

truthful way, so as to lead to the 

achievement of the related rights and 

obligations involved in the lawsuit, 
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not be able to speak of defending civil 

rights and interests. 

In conclusion, any time we can 

notice an infringement or non-

acknowledgement of a subjective right, 
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Abstract: Multitudinea de asemănări 

ale „Convenției privind desfășurarea 

raporturilor de muncă ale zilierilor” cu 

Contractul individual de muncă, în ceea ce 

privește elementele specifice (prestarea 

muncii, plata salariului, subordonarea, 

elementul temporal) trăsăturile 

caracteristice (act juridic bilateral, 

consensual, comutativ etc.) sau condițiile 

generale pentru încheierea și validitatea 

contractului individual de muncă 

(capacitatea, consimțămîntul, obiectul și 

cuaza) ne duc la concluzia că acestă 

Convenție... are natura juridică a uni 

contract de muncă cu durată determinată, 

de un tip particular, special, cu caracter 

derogator de la legislația muncii. Lipsa 

obligației formei scrise a unei asemenea 

Convenții.. este suplinită în opinia mea, 

măcar parțial, de obligativitatea înscrerii 

zilierului și a activităților zilnice a 

acestuia, precum și semnarea pentru 

primirea remunerației, acordul 

părinților/reprezentanților legali pentru 

minorul/minorii care desfășoară activitate 

ca zilieri în Registrul electronic de evidență 

a zilierilor. Acest Registru de evidență a 

zilierilor cuprinde practic principalele 

elemnte ale Convenției  dintre zilier și 

beneficiar și poate fi considerat că are 

valaorea unui contract individul de muncă 

cu durată determinată de un tip particular. 
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Abstract: The multitude of similarities 

of the "Convention regarding the conduct 

of the employment relationships of day 

laborers" with the individual employment 

contract, as regards the specific elements 

(performance of work, payment of salary, 

subordination, temporal element) 

characteristic features (bilateral, 

consensual, commutative, etc. legal act,) or 

the general conditions for the conclusion 

and validity of the individual employment 

contract (capacity, consent, object and 

cause) lead us to the conclusion that this 

Convention... has the legal nature of a 

fixed-term employment contract of a 

particular, special type, with a derogatory 

nature from labor law. Lack of a written 

form obligation to such a Convention... is 

supplemented, in my opinion, at least in 

part, by the obligation to keep records on 

the day laborer and his daily activities, as 

well as the signature for receiving the 

remuneration, the consent of the 

parents/legal representatives for the 

minor/minors who work as day laborers in 

the Electronic Register of Day Laborers. 

This Register of Day laborers practically 

comprises the main elements of the 

Convention between the day laborer and 

the beneficiary and can be considered to 

have the value of an individual employment 

contract with a fixed duration of a 

particular type.   
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muncă; zilieri; muncă necalificată; muncă 

ocazională; registru de evidență a 
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Încadrarea subdomeniului: Drept civil 

 

 

Introducere 

 

Relațiile de muncă sunt în continuă 

diversificare, determinată de dinamica 

forțelor de producție, fapt ce impune și 

reglementări legale. Apar noi forme de 

realizare a raporturilor de muncă față 

de formele „standard”, precum 

telemunca sau munca virtuală, care 

impun reguli speciale. 

De asemenea, în activitatea de zi cu 

zi se constată că sunt domenii, destul 

de variate, cum sunt cele care presupun 

raporturi de muncă care nu cer o 

anumită calificare și care se desfășoară 

ocazional sau în anumite sezoane, cum 

este păstoritul sau unele activități în 

domeniul creșterii animalelor în sistem 

extensiv, prin pășunatul sezonier în 

mod tradițional al ovinelor, caprinelor 

sau bovinelor, în regim semiliber, 

activități de alimentație (catering) 

pentru evenimente, activități de 

întreținere peisagistică - plantarea, 

îngrijirea și întreținerea de parcuri și 

grădini, săpături arheologice, etc. 

Activitățile de muncă desfășurate de 

zilieri, în mod ocazional, fără a fi 

necesară o muncă calificată, și-au găsit 

reglemetarea prin Legea nr. 50/2011 

privind exercitarea unor activități cu 

caracter ocazional desfășurate de zilieri 

[1], act normativ ce a fost modificat și 

completat ulterior, inclusiv prin Legea 

nr 132/2019 care aduce și unele 

precizări importante. 

Prin acest articol mi-m propus să 

analizez prevederile Legii nr. 53/2003 

privind Codul muncii, republicată [2], 

 

Keywords: working relationships; 

employment relationships; individual 

employment contracts; day laborers; 
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of day laborers. 
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Introduction 

 

Labor relations are constantly 

diversifying, determined by the 

dynamics of the production forces, 

which also requires legal regulations. 

New forms of achieving employment 

relationships with "standard" forms 

such as telework or virtual work that 

impose special rules are emerging. 

Also, in the daily activity it is found 

that there are areas, quite varied, such 

as those which involve employment 

relationships which do not require a 

certain qualification and which are 

carried out occasionally or in certain 

seasons, such as herding or some 

activities in the field of extensive 

animal husbandry by traditionally 

grazing sheep, goats or bovine animals, 

on a semi-free basis, feeding activities 

(catering) for events, landscape 

maintenance activities - planting, care 

and maintenance of parks and gardens, 

archaeological excavations, etc. 

Work activities carried out by day 

laborers on an occasional basis without 

the need for skilled work have been 

found to be regulated by Law no. 

50/2011 on the pursuit of occasional 

activities carried out by day laborers 

[1], a normative act which was 

subsequently amended and 

supplemented also by Law No 

132/2019 which also provides some 

important clarifications. 

With this article I set out to analyze 

the provisions of Law 53/2003, the 

Labor Code, republished [2], in 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

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

253 

în comparație cu cele cuprinse în Legea 

nr. 52/2011, modifcată, încercând să 

identific natura juridică a „Convenției 

privind desfășurarea de activități 

necalificate cu caracter ocazional, sub 

forma raporturilor de muncă de către 

zilieri”, (denumită în continuare 

Convenție)  

 

I. Analiza comparată a 

elementelor specifice contractul 

individual de muncă, față de cele 

privind Convenția... 

 

Actualul Cod al muncii defineşte 

contractul individual de muncă, la art. 

10, ca fiind acel contract „în temeiul 

căruia o persoană fizică, denumită 

salariat, se obligă să presteze munca 

pentru şi sub autoritatea unui angajator, 

persoană juridică sau fizică, în 

schimbul unei remuneraţii denumite 

salariu”. 

Doctrina a definit contractul 

individual de muncă ca fiind „acea 

convenţie în temeiul căreia o persoană 

fizică, denumită salariat, se obligă să 

presteze o anumită activitate pentru şi 

sub autoritatea unui angajator, 

persoană juridică sau persoană fizică, 

care, la rândul său, se obligă să 

plătească remuneraţia, denumită 

salariu şi să asigure condiţii adecvate 

desfăşurării activităţii, menţineri 

securităţii şi sănătăţii în muncă” [3].  

Din conținutul prevederilor art. 2 și 

3 din Legea nr. 52/2011, modificată, 

rezultă că prin acest act normativ se 

reglementează, prin derogare de la 

prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, modul în care 

zilierii pot desfășura activități 

necalificate cu caracter ocazional, sub 

forma raporturilor de muncă ce se 

stabilesc între aceștia și un beneficiar 

(împuternicit al acestuia) prin acordul 

comparison to those contained in Law 

No.52/2011, modified, trying to 

identify the legal nature of the 

“Convention on the pursuit of 

unqualified activities of an occasional 

nature, in the form of employment 

relations by day laborers” (hereinafter 

the Convention)  

 

I. Comparative analysis between 

the elements specific to the 

employment contract and the 

Convention... 

 

The current Labor Code defines the 

individual contract of employment, in 

Article 10, as that contract “under 

which a natural person, called an 

employee, undertakes to perform work 

for and under the authority of an 

employer, legal or natural person, in 

return for a remuneration called 

salary”. 

The doctrine defined the individual 

employment contract as “that 

agreement under which a natural 

person, called an employee, undertakes 

to perform a particular activity for and 

under the authority of an employer, 

legal person or natural person, who in 

turn undertakes to pay the 

remuneration, called salary, and to 

ensure adequate conditions for the 

conduct of the activity, the maintenance 

of safety and health at work” [3].  

From the content of the provisions 

of Article 2 and 3 of Law No. 52/2011, 

as amended, it follows that this 

normative act regulates, by way of 

derogation from Law no. 53/2003 - 

Labor Code, republished, with 

subsequent amendments and additions, 

how day laborers may engage in 

unskilled activities of an occasional 

nature, in the form of employment 

relationships between them and a 

beneficiary (empowered by it) through 

http://juridica.ugb.ro/
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de voință al părților, fără încheierea, în 

formă scrisă, a unui contract individual 

de muncă. 

Interpretarea prevederilor legale ne 

conduce la concluzia că în situația dată 

ne aflăm în prezența unei Convenții 

nescrise, încheiată prin simplul acord 

de voințe dintre zilier și beneficiarul 

lucării (sau un împuternicit al acestuia) 

prin care cele două părți stabilesc în 

comun drepturile și obligațiile 

reciproce. 

Făcând o paralelă între cele două 

tipuri de acte juridice, ca manifestari a 

unor acrduri de voințe, vom constata 

unele asemănări, dar evident și unele 

deosebiri. 

Referitor la elementele specifice 

contractului individual de muncă, vom 

constata că acestea se regăsec și în 

cazul Convenției privind desfășurarea 

de activități necalificate cu caracter 

ocazional, sub forma raporturilor de 

muncă de către zilieri.  

Astfel, în ceea ce privește prestarea 

muncii evidențiem faptul că potrivit 

[art. 112 alin. (1) C.muncii] în cazul 

contractului individual, munca se 

desfășoară în cursul unei perioade de 

timp, într-un număr de ore pe zi, în 

baza unui program de lucru stabilit de 

angajator şi în conformitate cu normele 

legale, de regulă 8 ore pe zi şi 40 de ore 

pe săptămână.  

Conform [art. 4 alin. (1) și (2) din 

Legea nr. 52/2011] durata activității 

ocazionale care poate fi exercitată de 

un zilier este de minimum o zi, 

corespunzător cu 8 ore de muncă și nu 

poate depăși 12 ore. Zilierul minor, 

care are capacitatea de muncă, va putea 

lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 

de ore pe săptămână. Chiar dacă părțile 

convin un număr mai mic de ore de 

activitate, plata zilierului se va face 

pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de 

muncă. 

the will agreement of the parties, 

without the conclusion, in written form, 

of an individual employment contract. 

The interpretation of the legal 

provisions leads us to the conclusion 

that in the given situation we are in the 

presence of an unwritten Convention, 

concluded by the simple agreement of 

the wills between the day laborer and 

the beneficiary of the work (or an agent 

of it) through which the two parties 

jointly establish each other's rights and 

obligations.  

Drawing a parallel between the two 

types of legal acts, as manifestations of 

certain acts of will, we will see some 

similarities, but obviously also some 

differences. 

With regard to the elements specific 

to the individual employment contract, 

we shall find that they are also found in 

the case of the Convention on the 

pursuit of non-compulsory activities 

with an occasional nature, in the form 

of employment relationships by day 

laborers.  

Thus, as regards the performance of 

work, I would point out that, according 

to Art. 112, paragraph 1 of the Labor 

Code, in the case of the individual 

contract, the work shall be carried out 

over a period of time, in a number of 

hours per day, on the basis of a work 

schedule established by the employer 

and in accordance with the legal rules, 

usually 8 hours a day and 40 hours per 

week.  

In accordance with Article 4, 

paragraphs (1) and (2) of Law No. 

52/2011 the duration of the occasional 

activity which may be carried out by a 

day laborer shall be at least one day, 

corresponding to 8 hours of work and 

may not exceed 12 hours. The minor 

day laborer who has the capacity to 

work will be able to work 6 hours a 

day, but not more than 30 hours a 
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De asemenea, potrivit [art.4 alin. (4) 

din același act normativ], un zilier nu 

poate presta activități pentru același 

beneficiar (un împuternicit al acestuia) 

pe o perioadă mai lungă de 90 de zile 

cumulate pe durata unui an 

calendaristic, cu excepția zilierilor care 

prestează activități în domeniile 

agricol, silvic, viticol, pomicol, 

legumicol, floricol, piscicol, creșterii 

animalelor în sistem extensiv prin 

pășunatul sezonier al bovinelor, 

cabalinelor, activități sezoniere în 

cadrul grădinilor botanice, precum și în 

activitățile de cercetare-dezvoltare-

inovare din domeniul agricol al 

Academiei de Științe Agricole și 

Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al 

institutelor, centrelor și stațiunilor de 

cercetare-dezvoltare aflate în 

subordinea sa și al institutelor 

naționale, al instituțiilor de învățământ 

agricol și silvic; în cazul acestora, 

perioada nu poate depăși 180 de zile 

cumulate pe durata unui an 

calendaristic [4]. 

În sensul prevederilor cuprinse în 

[art. 4 alin (6) din Legea nr. 52/2011] o 

persoană nu poate presta activități în 

regim zilier mai mult de 120 de zile în 

decursul unui an calendaristic, 

indiferent de numărul de beneficiari sau 

împuterniciți ai acestora, cu excepția 

zilierilor care prestează activități în 

domeniile agricol, silvic, viticol, 

pomicol, legumicol, floricol, piscicol, 

creșterii animalelor în sistem extensiv 

prin pășunatul sezonier al bovinelor, 

cabalinelor, activități sezoniere în 

cadrul grădinilor botanice, precum și în 

activitățile de cercetare-dezvoltare-

inovare din domeniul agricol al 

Academiei de Științe Agricole și 

Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al 

institutelor, centrelor și stațiunilor de 

cercetare-dezvoltare aflate în 

subordinea sa și al institutelor 

week. Even if the parties agree to a 

smaller number of hours of work, the 

day laborer will be paid for the 

equivalent of at least 8 hours of work. 

In addition, according to the Article 

4, paragraph 4 of the same regulatory 

act, a day laborer may not perform 

activities for the same beneficiary (an 

empowered person) for a period of 

more than 90 days cumulatively during 

a calendar year, with the exception of 

day laborers engaged in activities in the 

fields of agriculture, forestry, wine-

growing, fruit, vegetable, floriculture, 

fish, extensive livestock farming 

through seasonal grazing of cattle, 

horses, seasonal activities in botanical 

gardens, as well as in research-

development-innovation activities in 

the agricultural field of the Academy of 

Agricultural and Forestry Sciences 

«Gheorghe Ionescu-Sisesti», research 

and development institutes, centers and 

development stations under its control 

and that of the national institutes, 

agricultural and forestry education 

institutions; in their case, the period 

may not exceed 180 cumulative days 

during a calendar year [4]. 

For the purposes of the provisions of 

Article 4, paragraph 6 of Law No 

52/2011 a person may not perform day-

care activities for more than 120 days 

during a calendar year, irrespective of 

the number of beneficiaries or their 

authorities, with the exception of day 

laborers engaged in activities in the 

fields of agriculture, forestry, wine-

growing, fruit growing, vegetable, 

floriculture, fish farming, extensive 

livestock farming through seasonal 

grazing of cattle, horses, seasonal 

activities in botanical gardens, as well 

as research-development-innovation 

activities in the agricultural field of the 

Academy of Agricultural and Forestry 

Sciences «Gheorghe Ionescu-Sisesti», 
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naționale, al instituțiilor de învățământ 

agricol și silvic, pentru care perioada 

poate fi de 180 de zile în decursul unui 

an calendaristic [5].  

De asemenea, beneficiarul sau un 

împuternicit al acestuia, nu poate 

utiliza, în mod continuu în activitățile 

de tip ocazional, o persoana mai mult 

de 25 de zile calendaristice, iar dacă 

activitatea depusă de aceasta necesită o 

perioadă mai mare decât cea prevăzută 

anterior, atunci va fi utilizat pe bază de 

contract de muncă pe perioadă 

determinată [art 4, alin. (7) și (8) dim 

Legea nr. 52/2011] [6]. 

Apreciem că în ambele situații nu 

poate fi vorba decât de o muncă ori o 

activitate licită sau morală [7]. 

Dacă în cazul contractelor 

individuale munca poate fi: intelectuală 

(precum în cazul medicilor, inginerilor, 

profesorilor etc.), fizică (în situaţia 

muncitorilor) şi artistică (în cazul 

actorilor, artiştilor plastici, 

compozitorilor etc.) în cazul zilierilor 

activitățile au un caracter ocazional 

adică, se desfășoară în mod 

întâmplător, sporadic sau accidental și 

care nu au caracter permanent și sunt 

eminamente de natură fizică [art.1 alin. 

(1) lit. d) din Legea nr. 52/2011.] 

Referitor la plata salariului, ca 

element al contractului individual de 

muncă, precizăm că atât contractul 

individual de muncă cât și Convenția 

au un caracter oneros, motiv pentru 

care plata salariului/remunerației este 

necesară. 

  Zilierul are dreptul la o 

remunerație pentru activitatea 

executată. Cuantumul remunerației 

brute orare stabilite de părți prin 

negocieri directe nu poate fi mai mic 

decât valoarea/oră a salariului de bază 

minim brut pe țară garantat în plată și 

se acordă la sfârșitul fiecărei zile de 

lucru sau la sfârșitul săptămânii [8] [art. 

research and development institutes, 

centers and resorts under its control and 

that of the national institutes, 

agricultural and forestry education 

institutions, for which the period may 

be 180 days in a calendar year[5].  

In addition, the beneficiary or his 

representative may not continuously 

use a person for more than 25 calendar 

days in occasional activities, and if the 

activity carried out by him requires a 

longer period than previously provided 

for, then he shall be used on a fixed-

term contract of employment (Article 

4, paragraph 7 and 8 of Law No. 

52/2011] [6]. 

I consider that in both situations it 

can only be a matter of lawful or moral 

work or activity. 

If in the case of individual contracts, 

the work may be: intellectual (as in the 

case of doctors, engineers, teachers, 

etc.), physical (in the case of workers) 

and artistic (in the case of actors, 

plastic artists, composers, etc.) in the 

case of day laborers, the activities are 

of an occasional nature, that is, are 

carried out by chance, sporadically or 

accidentally and are not permanent in 

nature and are eminently of a physical 

nature (article 1 para. 1, letter b) of 

Law No.52/2011.] 

With regard to the payment of the 

salary, as part of the individual 

employment contract, I would point out 

that both the individual employment 

contract and the Convention are of an 

onerous nature, which is why the 

payment of the salary/remuneration is 

necessary. 

   The day laborer shall be entitled to 

remuneration for the work carried out. 

The amount of gross hourly 

remuneration determined by the parties 

through direct negotiations may not be 

less than the amount/hour of the gross 

minimum basic wage per country 
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11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 

52/2011]. Reamintim că potrivit art. 1 

din H.G. nr. 935/2019 [9] salariul de 

bază minim brut pe țară garantat în 

plată, pentru anul 2020 este de 2.230 lei 

lunar, pentru un program normal de 

lucru în medie de 167,333 ore pe lună, 

reprezentând 13,327 lei/oră. Dovada 

plății remunerației se face prin 

semnătura zilierului în Registrul 

electronic de evidență a zilierilor. 

Întocmai, ca și în cazul Contractului 

individual de muncă și în cazul 

Convenției... subordonarea, ca element 

specific raporturilor de muncă, poate fi 

una de natură juridică, în sensul că 

între beneficiarul lucrării (respectiv, 

împuternicitul acestuia ) există o 

subordonare caracterizată prin prestarea 

muncii sub autoritatea lor, care au 

puterea de a da ordine zilierului, de a 

controla îndeplinirea sarcinilor trasate. 

În acest sens sunt și prevederile 

cuprinse în art. 5 lit. a) și b) din Legea 

nr. 52/2011, care dispun că beneficiarul 

sau un împuternicit al acestuia au 

dreptul să stabilească activitățile pe 

care urmează să le desfășoare zilierul, 

locul executării activității și durata 

acesteia și să să exercite controlul 

asupra modului de îndeplinire a 

lucrărilor. 

Componenta economică a 

subordonării constă în aceea că în 

schimbul muncii prestate, beneficiarul 

îi asigură zilierului mijloacele de 

existenţă prin plata succesivă a 

remunerației cuvenite. 

 Cu privire la aceste elemente 

instanța de contencios constituțional a 

statuat: „În lipsa raportului de 

subordonare, relațiile contractuale 

convenite de părți nu se obiectivizează 

într-un raport de muncă, ci rămân doar 

în sfera dreptului civil, eventual 

comercial. În schimb, angajații sunt 

părți ale raportului de muncă, raport 

guaranteed in payment and shall be 

granted at the end of each working day 

or at the end of the week [8] (Article 11 

para. 1 and 2 of Law No 52/2011). We 

note that according to Article 1 of G.D. 

no. 935/2019[9] the basic gross 

minimum wage per country guaranteed 

in payment for 2020 is 2,230 lei per 

month, for a normal working hours on 

average 167,333 hours per month, 

representing 13,327 lei per hour. Proof 

of payment of remuneration shall be 

provided by the signature of the day 

laborer in the Electronic Register of 

Day Laborers.  

Exactly, as in the case of the 

Individual Employment Contract and in 

the case of the Convention... 

subordination, as a specific element of 

employment relations, may be one of a 

legal nature, in the sense that between 

the beneficiary of the work (i.e. his 

representative) there is a subordination 

characterized by the performance of 

work under their authority, which have 

the power to give orders to the day 

laborer, to control the performance of 

the tasks laid down. For this purpose, 

the provisions of Article 5, letters (a) 

and (b) of Law No 52/2011, provide 

that the beneficiary or an empowered 

person has the right to determine the 

activities to be carried out by the day 

laborer, the place of performance of the 

activity and its duration and to exercise 

control over the manner in which the 

work is carried out. 

The economic component of the 

subordination consists in the fact that in 

exchange for the work performed, the 

beneficiary provides the day laborer 

with the means of livelihood by 

successive payment of the 

remuneration due. 

  With regard to those elements, the 

constitutional court held that: “In the 

absence of a subordinate relationship, 
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care este guvernat fie de Codul muncii, 

fie de legile speciale ce reglementează 

situația unor anumite categorii de 

personal” [10]. 

Înalta Curte de Casție și Justiție, în 

jurisprudența sa, a apreciat că: 

„Subordonarea este o categorie juridică 

ce desemnează un element structural al 

raportului de muncă, care se manifestă 

prin mai multe drepturi ale 

angajatorului: dreptul de a da 

instrucţiuni salariatului cu privire la 

executarea muncii, dreptul de a 

controla executarea prestaţiei.....” [11].  

Referitor la elemntul temporal 

contractul individual de muncă obligă 

salariatul la prestarea unei activităţi pe 

o anumită perioadă de timp care poate 

fi nedeterminată sau determinată.  

Munca este prestată succesiv, zilnic, 

cu excepţia zilelor libere şi a celor în 

care nu se lucrează, în cadrul unui 

program de lucru de 8 ore. 

În ce privește elementul temporal în 

cazul Convenței.. constatăm că 

activitățile ce pot fi desfășurate de către 

zilieiri sunt limitate în timp la cel mult 

180 de zile pe perioda unui an 

calndaristic, atât cât este apreciat de 

legiutor a fi maximul unor activități 

sezoniere; beneficiarul sau un 

împuternicit al acestuia nu poate 

utiliza, în mod continuu în activitățile 

de tip ocazional o persoană mai mult de 

25 de zile calendaristice, iar dacă 

activitatea depusă de aceasta necesită o 

perioadă mai mare decât cea prevăzută 

anterior, atunci între cele două părți se 

va încheia un contract de muncă pe 

perioadă determinată.  

 

 

 

 

 

 

 

the contractual relations agreed by the 

parties are not objectified in an 

employment relationship, but remain 

only within the scope of civil law, 

possibly commercial. On the other 

hand, employees are parts of the 

employment relationship, which is 

governed either by the Labor Code or 

by the special laws governing the 

situation of certain categories of staff” 

[10]. 

The High Court of Cassation and 

Justice, in its jurisprudence, held that: 

“Subordination is a legal category 

which designates a structural element 

of the employment relationship, which 

is manifested by several rights of the 

employer: the right to give instructions 

to the employee on the performance of 

the work, the right to control the 

performance of the benefit....” [11].    

With regard to the temporal 

element, the individual employment 

contract obliges the employee to 

perform an activity for a certain period 

of time which may be indefinite or 

determined. 

Work is performed successively, on 

a daily basis, except on days off and 

those in which no work is done, within 

an 8-hour work schedule.  

As regards the temporal element in 

the case of the Convention… we note 

that the activities that can be carried out 

by the day laborers are limited in time 

to no more than 180 days during a 

calendar year, as much as it is 

considered by the legislator to be the 

maximum of some seasonal activities; 

the beneficiary or his authorized 

representative may not continuously 

use a person for more than 25 calendar 

days in occasional activities, and if the 

activity carried out by him requires a 

longer period than previously foreseen, 

a fixed-term employment contract will 

be concluded between the two parties.  
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II. Trăsăturile caracteristice ale 

Contractului individual de muncă 

versus cele care carcterizează 

Convenția privind desfășurarea de 

activități necalificate cu caracter 

ocazional, sub forma raporturilor de 

muncă de către zilieri 

 

Contractului individual de muncă îi 

sunt proprii anumite trăsături care îl 

apropie, dar în acelaşi timp, îl şi 

deosebesc de celelalte contracte civile 

[12].  

În cele ce urmează vom face o 

anliză în oglindă a trăsăturilor specifice 

contractului individual de muncă, cu 

cele apreciate de noi ca fiind 

caracteristice și Convențiilor privind 

activitatea desfășurată de zilieri. 

1. Contractul individual de muncă și 

Convenția...sunt acte juridice. 

Contractul individual de muncă 

reprezintă o manifestare de voinţă a 

părţilor sale (salariatul şi angajatorul) 

în scopul stabilirii de drepturi şi 

obligaţii reciproce şi corelative ce 

alcătuiesc conţinutul raporturilor 

juridice de muncă. Potrivit art. 2 din 

Legea nr. 52/2011, raportul de muncă 

dintre zilier și beneficiar sau un 

împuternicit al acestuia se stabilește 

prin acordul de voință al părților..., 

deci și în acest caz avem de a face cu o 

manifestare de voință a părților și de 

asemenea, și în acest caz operează 

principiul libertății de voință a părților, 

astfel că și Convenția...are natura a 

unui act juridic.  

2. Contractul individual de muncă și 

Convenția sunt acte juridic bilaterale. 

Contractul individual de muncă are 

două părţi: salariatul (angajatul) şi 

angajatorul (patronul). Salariatul este 

persoana fizică care se obligă să 

presteze munca, iar angajatorul este 

persoana juridică sau persoana fizică 

 

II. Characteristic features of the 

Individual Employment Agreement 

versus those which characterizes the 

Convention on the pursuit of 

unskilled activities of an occasional 

nature, in the form of employment 

relationships by day laborers.  

 

The individual employment contract 

has its own certain traits that brings it 

closer together, but at the same time 

distinguishes it from other civil 

contracts [12].  

In the following we will make a 

mirrored analysis of the characteristics 

specific to the individual employment 

contract with those appreciated by us as 

also being characteristic to the 

Conventions on the activity carried out 

by day laborers. 

1. Individual employment contract 

and the Convention... are legal acts. 

The individual employment contract is 

a manifestation of the will of its parties 

(employee and employer) for the 

purpose of establishing reciprocal and 

correlative rights and obligations that 

make up the content of legal 

employment relationships. In 

accordance with Article 2 of Law No. 

52/2011, the employment relationship 

between the day laborer and the 

beneficiary or an agent thereof is 

established by the will agreement of the 

parties..., so in this case we are also 

dealing with a manifestation of the will 

of the parties and also in this case 

operates the principle of the freedom of 

will of the parties, so that the 

Convention... has the nature of a legal 

act.  

2. The individual employment 

contract and the Convention are 

bilateral legal acts. The individual 

employment contract has two parts: the 

employee and the employer (boss). The 
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care foloseşte forţa de muncă 

salariată[13]. Dispozițiile art. 1-2 din 

Legea nr. 52/2011 prevăd în mod 

expres că zilierii pot desfășura activități 

necalificate cu caracter ocazional, sub 

forma raporturilor de muncă care se 

stabilesc între aceștia și beneficiar sau 

un împuternicit al acestuia. Deci, 

părțile Convenției care reglementează 

raporturile de muncă ocazionale sunt 

zilierii pe de o parte și beneficiarii sau 

împuterniciții acestora, care pot fi atât 

persoane juridce cât și persoane fizice. 

Așa cum am precizat anterior, Legea 

nr.52/2011 definește zilierul ca fiind 

persoana fizică, cetățean român sau 

străin, ce are capacitate de muncă și 

care desfășoară activități necalificate cu 

caracter ocazional, pentru un beneficiar 

sau un împuternicit al acestuia, contra 

unei remunerații, iar beneficiarul de 

lucrări ca fiind persoana juridică, 

persoana fizică autorizată, 

întreprinderea individuală, 

întreprinderea familială, pentru care 

zilierul desfășoară activități necalificate 

cu caracter ocazional. Contractul 

individual de muncă ca și Convenția 

nescrisă, dintre zilieri și beneficiari ori 

împuternicii acestora, se deosebesc de 

contractele civile, care pot avea o 

pluralitate de creditori şi debitori, 

precum şi de contractul colectiv de 

muncă, care are una dintre părţi o 

colectivitate de salariaţi, iar cealaltă 

parte poate fi o colectivitate de 

angajatori. 

3. Contractul individual de muncă și 

Convenția... sunt contracte 

sinalagmatice. Contractul este 

sinalagmatic atunci când obligaţiile 

născute din acesta sunt reciproce şi 

interdependente (art. 1171, teza I, din 

Codul civil) [14]. Întrucât dă naştere la 

drepturi şi obligaţii între părţi, cauza 

obligaţiei uneia dintre ele constituind-o 

executarea obligaţiei celeilalte, 

employee is the natural person who 

undertakes to perform the work, and 

the employer is the legal person or 

natural person who uses the employed 

labor force [13]. The provisions of 

Article 1-2 of Law No. 52/2011 

expressly provide that day-laborers 

may engage in unskilled activities of an 

occasional nature, in the form of 

employment relationships between 

them and the beneficiary or their 

representatives. Therefore, the parties 

to the Convention governing casual 

employment relationships are the day 

laborers on the one hand and the 

beneficiaries or their representatives, 

who may be both juridical persons and 

natural persons. As mentioned above, 

Law No.52/2011 defines the day 

laborer as being the natural person, 

Romanian or foreign citizen, who has 

the capacity to work and who carries 

out unskilled activities of an occasional 

nature, for a beneficiary or his 

representative, for a remuneration, and 

the beneficiary of the works as the legal 

person, the authorized natural person, 

the individual undertaking, the family 

undertaking, for which the day laborer 

carries out unskilled activities of an 

occasional nature. The individual 

contract of employment as well as the 

unwritten Agreement, between day 

laborers and beneficiaries or their 

representatives, differ from civil 

contracts, which may have a plurality 

of creditors and debtors, as well as 

from the collective labor contract, 

which has one of the parties a 

collective of employees and the other 

party may be a collective of employers. 

3. The individual employment 

contract and the Convention... are 

synallagmatic contracts. The contract 

is synallagmatic when the obligations 

arising from it are reciprocal and 

interdependent (Article 1171, thesis I, 
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prestarea muncii urmăreşte, în 

principal, obţinerea salariului; plata 

salariului este determinată de prestarea 

muncii [15]. În conținutul definit al 

contractului sinalagmatic se include 

foarte bine și Convenția... prin care un 

zilier se obligă să presteze o muncă 

necalificată în favoarea unui beneficiar 

în schimbul unei remunerații care nu 

poate fi mai mică decât salariul minim 

brut pe țară conform prevederilor legale 

przentate anterior. Deci și această 

Convenție... ca și contractul individual 

de muncă are un caracter sinalgmatic. 

4. Contractul individual de muncă și 

Convenția.... sunt contracte oneroase şi 

comutative. Contractul este oneros 

atunci când fiecare parte urmăreşte să 

îşi procure un avantaj în schimbul 

obligaţiilor asumate [art. 1172 alin. (1) 

C.civ.] și este comutativ în situația în 

care „existenţa drepturilor şi 

obligaţiilor părţilor este certă, iar 

întinderea acestora este determinată sau 

determinabilă [art. 1173 alin. (1) 

C.civ.]. Contractul individual de muncă 

ca și Convenția.. sunt acte juridice 

oneroase şi comutative pentru că, și 

într-un caz și în celălalt, părţile 

realizează reciproc o contraprestaţie în 

schimbul aceleia pe care s-au obligat să 

o efectueze în favoarea celeilalte, iar 

executarea lor nu depinde de un 

eveniment incert. 

5. Contractul individual de muncă și 

Convenția sunt contracte consensuale. 

Aceste două acte juridice sunt 

contracte consensuale deoarece ambele 

se încheie prin simplul acord de voinţă 

al părţilor, manifestarea lor de voinţă 

fiind suficientă şi necesară pentru 

formarea valabilă a contractului. 

Contractul este consensual când se 

formează prin simplul acord de voinţă 

al părţilor [art.1174 alin. (2) C.civ.]. 

Este adevărat că legislaţia muncii 

actuală (art. 16 C.muncii)[16], cuprinde 

of the Civil Code) [14]. Whereas it 

gives rise to rights and obligations 

between the parties, the cause of the 

obligation of one of them being the 

performance of the obligation of the 

other, the performance of the work is 

mainly aimed at obtaining the salary; 

pay is determined by the provision of 

work [15]. The defined content of the 

synallagmatic contract includes the 

Convention very well... by which a day 

laborer undertakes to perform unskilled 

work in favor of a beneficiary in return 

for remuneration which may not be less 

than the gross minimum wage per 

country in accordance with the 

previous legal provisions. So, the 

Convention... as well as the individual 

employment contract has a 

synallagmatic character. 

4. Individual employment contract 

and Convention.... are onerous and 

commutative contracts. The contract is 

onerous when each party seeks to 

obtain an advantage in return for its 

undertaken obligations (Article 1172, 

paragraph 1, Civil Code) and is 

commutative when “the existence of the 

rights and obligations of the parties is 

certain and their extent is determined or 

determinable” (Article 1173, paragraph 

1, Civil Code). The individual 

employment contract as well as the 

Convention… are onerous and 

commutative legal acts because, in one 

case and in the other, the parties make a 

consideration for each other in 

exchange for the one they have obliged 

to perform in favor of the other, and 

their execution does not depend on an 

uncertain event. 

5. The individual employment 

contract and the Convention are 

consensual contracts. These two legal 

acts are consensual contracts because 

both are concluded by the simple 

agreement of will of the parties, their 
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o limitare a acestui caracter, impunând 

încheierea contractului individual de 

muncă numai în formă scrisă. Aceste 

dispoziţii legale transformă contractul 

individual de muncă într-un contract 

solemn, forma scrisă fiind reglementată 

atât în interesul părţilor, ca mijloc de 

probă, cât şi pentru valabilitatea sa, 

ceea ce face ca cele două acte juridice 

analizate să se deosebescă. Nu este 

lipsit de interes, ca în acest context, să 

prezentăm și rațiunile care au stat la 

schimbarea radicală a opticii privind 

natura juridică a formei contractului 

individual de muncă prin modificările 

aduse art. 16 alin. (1) C.muncii, 

exprimate de Curtea Constituţională 

[17] care a apreciat „că încheierea în 

formă scrisă a contractului de muncă 

este justificată de combaterea unor 

practici ale angajatorilor, prin care, 

profitând de faptul că forma scrisă a 

contractului individual de muncă era 

doar un instrumentum probationem, se 

sustrăgeau de la plata impozitelor şi 

taxelor datorate bugetului de stat sau 

bugetului asigurărilor sociale de stat 

datorate prin efectul încheierii 

contractului de muncă”. Din 

interpretarea coroborată a prevederilor 

art. 16 alin. (1) cu cele cuprinse în art. 

57 din C. mun., reiese că neîncheierea 

contractului individual de muncă în 

formă scrisă atrage nulitatea acestuia 

[18]. În sensul celor de mai sus Inalta 

Curte de Casație și Justiție, Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept a statuat că: „[Deşi scopul 

legiferării art. 16 alin. (1) este orientat 

spre protecţia "lucrătorului", se ajunge, 

prin interpretarea contrară, a fi utilizat 

în contra intereselor persoanei care 

pretinde că, deşi a prestat activitate în 

condiţiile de fond ale unui contract de 

muncă, acesta nu i-a fost încheiat şi 

predat în formă scrisă]” [19]. În art. 3 

din Legea nr. 52/2011 se prevede 

expression of will being sufficient and 

necessary for the valid formation of the 

contract. The contract is consensual 

when it is formed by the simple 

agreement of will of the parties (Article 

1174, paragraph 2, Civil Code). It is 

true that the current labor legislation 

(art. 16 C. Labor Code) [16] includes a 

limitation of this character, requiring 

the conclusion of the individual 

employment contract only in written 

form. These legal provisions make the 

individual contract of employment a 

solemn contract, the written form being 

regulated both in the interests of the 

parties as evidence and for its validity, 

which makes the two legal acts under 

consideration different. It is not without 

interest, in this context, to present also 

the reasons which have led to the 

radical change in the optics concerning 

the legal nature of the form of the 

individual contract of employment 

through the amendments made to 

Article 16, paragraph 1, Labor Code 

expressed by the Constitutional Court 

[17] which held that “the written 

conclusion of the employment contract 

is justified by combating some 

employers' practices through which 

they were taking advantage of the fact 

that the written form of the individual 

employment contract was merely an 

instrumentum probationem and evaded 

the payment of taxes and charges owed 

to the state budget or the state social 

insurance budget due by the effect of 

the conclusion of the employment 

contract”. From the corroborated 

interpretation of the provisions of 

Article 16, paragraph (1) with the 

procedure laid down in Article 57 of 

the Labor Code, it is apparent that the 

failure to conclude the individual 

contract of employment in written form 

renders it null and void [18]. For the 

purposes of those stated above, the 
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expres că raportul de muncă dintre 

zilier și beneficiar sau un împuternicit 

al acestuia se stabilește prin acordul de 

voință al părților, fără încheierea, în 

formă scrisă, a unui contract individual 

de muncă. Analiza conținutului 

Registrului electronic privind evidența 

zilierilor pare a contrazice prevederile 

de mai sus, atât timp cât acesta conține 

dispoziții care pot fi apreciate ca fiind 

veritabile clauze ale unui contract 

individual de muncă, atât timp cât ele 

se referă la obligarea zilierului să 

semneze de primirea remunerației, că a 

fost instruit cu privire la regululie 

privind securitatea și sănătatea în 

muncă, acordul scris al 

părinților/reprezentanților legali în 

cazul minorilor, etc. (Anexa 1 la Legea 

nr. 52/2011).  

6. Contractul individual de muncă, 

Convenția... și trăsătura caracteristică 

contractului intuitu personae. 

Întradevăr, contractul individual de 

muncă are un caracter personal, fiind 

încheiat în considerarea pregătirii 

aptitudinilor şi calităţii salariatului, 

eroarea asupra persoanei fiind 

considerată un viciu de consimţământ 

care duce la anulabilitatea contractului. 

Salariatul nu-şi poate executa 

obligaţiile contractuale prin intermediul 

sau cu ajutorul unei alte persoane şi nu 

poate transmite aceste obligaţii prin 

succesiune. Convenția... este încheiată 

între un zilier, fără a fi necesar ca 

acesta să aibă o calificare, fiind o 

activitate sezonieră, ocazională, care 

poate fi realizată atît de o persoană fără 

calificare cât și una calificată, dar nu 

pentru muncile sezoniere, ocazionale, 

etc. O ipoteză, des întâlnită în practică, 

est aceea prin care un salariat, cu o 

anumită calificare, se află în concediu 

de odihnă și în acest timp prestează o 

muncă sezonieră la cules de fructe la o 

fermă pomicolă, de exemplu. Opiniem 

High Court of Cassation and Justice, 

the Panel for the Delegation of 

Questions of Law has held that: 

“[Although the purpose of legislating 

Article 16, paragraph (1) is geared 

towards the protection of the “worker”, 

it can be used, through contrary 

interpretation, against the interests of 

the person claiming that, although he 

has performed an activity under the 

substantive conditions of an 

employment contract, it has not been 

concluded and handed over in written 

form]” [19]. In Article 3 of Law No. 

52/2011 it is expressly provided that 

the employment relationship between 

the day laborer and the beneficiary or 

their representatives shall be 

determined by the agreement of will of 

the parties, without the conclusion, in 

written form, of an individual 

employment contract. The analysis of 

the contents of the Electronic Register 

on the records of day laborers appears 

to contradict the above provisions, as 

long as it contains provisions which 

can be regarded as genuine clauses of 

an individual contract of employment, 

as long as they relate to the obligation 

of the day laborer to sign the receipt of 

remuneration, that he has been 

instructed on the rules on safety and 

health at work, the written agreement 

of the parents/legal representatives in 

the case of minors, etc. (Annex 1 to 

Law No 52/2011).  

6. Individual employment contract, 

Convention... and the feature 

characteristic to the intuitu personae 

contract. Indeed, the individual 

employment contract has a personal 

character and is concluded considering 

the training of the skills and quality of 

the employee, the error on the person 

being considered a defect of consent 

which leads to the annulment of the 

contract. The employee cannot fulfil 
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că nici zilierul nu-și poate executa 

obligațiile contractuale prin intermediul 

sau cu ajutorul altei persoane deoarece 

potrivt art. 8 alin. (1) coroborat cu art. 5 

lit. b) din Legea nr. 52/2011 

beneficiarul sau împuternicitul acestuia 

au obligația să înregistreze, în Registrul 

electronic de evidență a zilierilor, în 

ordine cronologică, toți zilierii care 

prestează în folosul său activități cu 

caracter ocazional și să-l transmită 

inspectoratului teritorial de muncă, 

zilnic, înainte de începerea activității 

de către fiecare persoană care urmează 

să se afle întrun raport de muncă cu 

beneficiarul sau un împuternicit al 

acestuia. Nerespectarea acestor 

prevederi  este contravenție potrivit art. 

14 lit. b) din actul normativ sus-citat. 

Față de considerntele prezentate 

apreciez că și Convenția... poate fi 

inclusă în categoria actelor juridice 

intuitu personae. 

7. Contractul individual de muncă și 

Convenția... sunt contracte cu 

executare succesivă. Contractul 

individual de muncă cît și Convenția.... 

presupun că prestaţiile reciproce şi 

corelative se realizează numai într-o 

perioadă de timp şi nu dintr-o dată (uno 

ictu). Atât salariatul, angajat de patron, 

cât și zilierul angajat de către 

beneficiar, se obligă ca aceștia, 

succesiv, să presteze o anumită muncă 

de care să beneficieze într-o anumită 

perioadă de timp, iar salariatul sau 

zilierul se angajează pentru ca în 

schimbul muncii să obţină un salariu 

permanent, sau o remunerație plătite la 

anumite perioade de timp. În ambele 

situații, în cazul neexecutării sau al 

executării necorespunzătoare de către o 

parte a obligaţiei ce-i revine, sancţiunea 

va fi rezilierea care are ca efect 

desfacerea contractului individual de 

muncă (în cazul salariatului) sau 

desființarea raporturilor de muncă (în 

his contractual obligations through or 

with the help of another person and 

cannot transmit these obligations by 

succession. The convention... is 

concluded between a day laborer, 

without the need for him to have a 

qualification, being a seasonal, 

occasional activity, which can be 

carried out by both a person without 

qualifications and a qualified one, but 

not for seasonal, occasional work, etc. 

A hypothesis, common in practice, is 

that an employee, with a certain 

qualification, is on leave of absence 

and during this time performs seasonal 

work picking fruit on a fruit farm, for 

example. We note that even the day 

laborer cannot fulfil his contractual 

obligations through or with the help of 

another person because, according to 

Article 8, paragraph 1 in conjunction 

with 5, paragraph b of Law No 52/2011 

the beneficiary or his authorized 

representative shall register, in the 

Electronic Register of Day Laborers, in 

chronological order, all day laborers 

performing occasional activities for his 

benefit and to transmit it to the 

territorial labor inspectorate on a daily 

basis, before each person, who is going 

to be in an employment relationship 

with the beneficiary or their 

representatives, starts their work. 

Failure to comply with these provisions 

shall be considered infringement as 

stated in Article 14, letter (b) of the 

above-mentioned regulatory act. In 

relation to the considerations presented, 

I appreciate that the Convention... may 

be included in the category of intuitu 

personae legal acts.  

7. Individual employment contract 

and the Convention... are successively 

executed contracts. The individual 

employment contract and the 

Convention.... assume that mutual and 

correlative benefits are performed only 
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cazul zilierului), numai pentru viitor şi 

nu rezoluţiunea sa, care desfiinţează 

contractul cu efect retroactiv[20]. 

8. Contractul individual de muncă 

implică și Convenția... implică 

obligaţia de „a face”. Obligaţia de a 

face (facere), în genere, constă în 

îndatorirea de a îndeplini orice altă 

faptă decât aceea de a transmite sau a 

constitui un drept real, de exemplu, 

predarea sau restituirea unui bun, 

efectuarea unui transport sau a unui 

serviciu [21]. Atât salariatul, şi 

patronul, prin Contractul individual de 

muncă, cât și zilierul și beneficiarul, 

prin Convenție... îşi asumă obligaţia de 

a face: adică prestarea muncii şi 

respectiv plata ei. Această obligaţie 

trebuie executată în natură şi nu poate 

fi preschimbată în dezdăunări.  

9. Imposibilitatea condiţiei 

suspensive şi a celei rezolutorii. 

Reamintim că, potrivit prevederilor 

legale, condiţia este suspensivă atunci 

când de îndeplinirea sa depinde 

eficacitatea obligaţiei (art. 1400 C.civ.), 

și este rezolutorie atunci când 

îndeplinirea ei determină desfiinţarea 

obligaţiei [art. 1401 alin.(1) C.civ.] 

Contractul individual de muncă ca și 

Convenția... nu sunt în principiu 

contracte afectate de modalităţi; ele nu 

poate fi încheiate sub condiţie 

suspensivă pentru că nu se poate 

concepe ca naşterea efectelor acestor 

acte juridice să fie în funcţie de 

realizarea unui eveniment deopotrivă 

viitor şi incert. De asemenea, ele nu 

poate fi afectate nici de o condiţie 

rezolutorie, deoarece s-ar eluda pe de o 

parte prevederile legislaţiei muncii, dar 

și pe cele ale „Legii zilierilor”, care 

stabilesc limitativ temeiurile şi 

condiţiile încetării lor.   

 

 

 

in a period of time and not at once (uno 

ictu). Both the employee, hired by the 

employer and the day laborer employed 

by the beneficiary, undertakes that 

they, successively, perform a certain 

work for which they shall be paid 

within a certain period of time, and the 

employee or day laborer undertakes to 

obtain a permanent salary or 

remuneration paid at certain periods of 

time in return for work. In both cases, 

in the event of non-execution or 

improper performance by a part of its 

obligation, the penalty will be its 

termination which has the effect of 

terminating the individual employment 

contract (in the case of the employee) 

or the termination of the employment 

relationship (in the case of the day 

laborer), only for the future and not its 

resolution, which abolishes the contract 

with retroactive effect [20]. 

8.The individual employment 

contract also involves the Convention... 

implies the obligation to "do". The 

obligation to do (doing), in general, 

consists in the duty to perform any act 

other than to transmit or constitute a 

right in rem, for example, the surrender 

or return of a good, the performance of 

a transport or a service [21]. Both the 

employee and the employer, through 

the Individual Contract of 

Employment, and the day laborer and 

the beneficiary, through the 

convention... assume the obligation to 

do: i.e. the performance of the work 

and its payment respectively. This 

obligation must be enforced in kind and 

cannot be converted into 

compensations. 

9. The impossibility of the 

suspensive condition and the resolution 

condition. It should be recalled that, 

according to the legal provisions, the 

condition is suspensive if the 

effectiveness of the obligation depends 
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III. Condiţii generale obligatorii 

privind încheierea şi validitatea 

contractului individual de muncă și 

cele privind Convenția... 

 

După cum este cunoscut, condițiile 

generale obligatorii pentru încheierea 

valbilă a unui act juridic sunt 

capacitatea juridică a părților, 

consimțământul acestora, obiectul și 

cauza. 

1. Capacitatea juridică a părţilor. 

Vom analiza capacitatea civilă a 

persoanei ce urmează a fi încadrată în 

muncă, în calitate de salariat, și ca 

zilier, apoi vom prezenta câteva repere 

privind capacitatea juridică a 

angajtorilor/beneficiarilor, persoane 

juridice sau persoane fizice. 

1.1. Capacitatea civilă a persoanei 

ce urmează a fi încadrată în muncă ca 

salariat și ca zilier. Capacitatea de 

folosinţă este defintă ca fiind 

aptitudinea persoanei de a avea drepturi 

şi obligaţii civile (art. 34 C.civ.), iar 

capacitatea de exerciţiu, reprezintă 

aptitudinea persoanei de a încheia 

singură acte juridice civile (art. 37 

C.civ.) [22].  

 Pentru ca o persoană să fie subiect 

de drept al muncii, aşadar pentru a 

putea încheia valabil un contract 

individual de muncă sau o Convenție 

ca zilier, nu este suficientă capacitatea 

de folosinţă, ci este necesară şi 

capacitatea de exerciţiu, cele două 

laturi ale capacităţii juridice fiind legate 

între ele. Acest specific este o 

consecinţă a caracterului intuitu 

personae al Contractului de 

muncă/Convenției..., munca fiind o 

activitate personală ce nu poate fi 

îndeplinită prin reprezentant şi 

presupune o anumită maturitate, adică 

o anumită dezvoltare fizică şi psihică a 

omului. 

on its fulfilment (art. 1400 Civil Code) 

and is resolvable if its fulfilment results 

in the abolition of the obligation 

(Article 1401 para. 1, Civil Code). 

Individual employment contract as well 

as the Convention... are not in principle 

contracts affected by the arrangements; 

they cannot be concluded under a 

suspensive condition because it cannot 

be conceivable that the birth of the 

effects of these legal acts is based on 

the realization of an event both future 

and uncertain. Nor can they be affected 

by a resolution condition, as the 

provisions of labor law, as well as 

those of the "Law of the Day Laborers" 

which lay down the grounds and 

conditions for their termination, would 

be circumvented. 

 

III. Mandatory general conditions 

concerning the conclusion and 

validity of the individual 

employment contract and those 

relating to the Convention... 

  

As it is known, the general 

mandatory conditions for the valid 

conclusion of a legal act are the legal 

capacity of the parties, their consent, 

the subject matter and the cause. 

1. Regarding the legal capacity of 

the parties, we will examine the civil 

capacity of the person to be employed, 

as an employee, and as a day laborer, 

and then we will present some 

benchmarks on the legal capacity of 

employees/beneficiaries, legal persons 

or natural persons. 

1.1. Civil capacity of the person to 

be employed as an employee and a day 

laborer. The capacity for use is defined 

as the ability of the person to have civil 

rights and obligations (art. 34 Civil 

Code), and the capacity for exercise is 

the ability of the person to conclude 

civil legal acts alone (art. 37 Civil 
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Capacitatea juridică a persoanei în 

dreptul muncii începe la vârsta legală 

pentru a putea încheia un contract 

individual de muncă, atât în privinţa 

dreptului la muncă, cât şi în privinţa 

exercitării acestui drept. Persoana fizică 

dobândeşte capacitatea de muncă la 

împlinirea vârstei de 16 ani. La această 

vârstă se consideră că omul are 

maturitatea fizică şi psihică suficient de 

dezvoltate pentru a intra într-un raport 

individual de muncă [23]. 

Potrivit art. 49 alin. (4) din 

Constituţia României, vârsta minimă de 

încadrare în muncă este de 15 ani. 

Codul muncii stabileşte la art. 13 alin. 

(2) că persoana fizică poate încheia un 

contract de muncă în calitate de salariat 

şi la împlinirea vârstei de 15 ani, dar 

numai cu acordul părinţilor sau al 

reprezentanţilor legali pentru activităţi 

potrivite cu dezvoltarea sa fizică, cu 

aptitudinile şi cunoştinţele sale şi dacă 

astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, 

dezvoltarea şi pregătirea sa 

profesională. Pentru persoanele cu 

vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani, legea 

recunoaşte o capacitate restrânsă de a 

se încadra în muncă. 

Aceleași reguli, statornicite în actele 

normative precizate anterior, se 

regăsesc și în art. 3 alin.(2)-(4) din 

Legea nr. 52/2011 care prevăd că o 

persoană poate desfășura activități ca 

zilier numai dacă a împlinit vârsta de 

cel puțin 16 ani și cu titlu de excepție 

minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 

ani pot desfășura activitate ca zilieri, 

numai cu acordul părinților sau al 

reprezentanților legali. Lucrătorii 

minori, respectiv minorii în vârstă de 

cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani 

desfășoară, ca zilieri, numai activități 

potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu 

aptitudinile de care dau dovadă, dacă 

astfel nu le sunt încălcate dreptul la 

dezvoltare fizică, mentală, spirituală, 

Code) [22]. 

In order for a person to be a subject 

of labor law, to be able to conclude a 

valid contract of employment or a 

Convention as a day laborer, the 

capacity for use is not sufficient; the 

capacity for exercise is also necessary, 

the two sides of the legal capacity 

being linked together. This specificity 

is a consequence of the intuitu personae 

character of the Labor 

Contract/Convention..., work being a 

personal activity that cannot be 

performed by representative and 

implies a certain maturity, meaning a 

certain physical and mental 

development of man. 

The legal capacity of the person in 

employment begins at the legal age in 

order to be able to conclude an 

individual employment contract, both 

in respect of the right to work and in 

respect of the exercise of that right. The 

natural person acquires the ability to 

work at the age of 16. At this age, man 

is considered to have sufficiently 

developed physical and mental 

maturity to enter into an individual 

employment relationship [23]. 

In accordance with Article 49, 

paragraph 4 of the Romanian 

Constitution, the minimum age of 

employment is 15 years. The Labor 

Code lays down in Article 13, 

paragraph 2 that the natural person may 

conclude an employment contract as an 

employee and at the age of 15, but only 

with the consent of his parents or legal 

representatives for activities suitable 

for his physical development, skills and 

knowledge and if this does not 

endanger his health, development and 

professional training. For people 

between the ages of 15 and 16, the law 

recognizes a limited ability to work. 

The same rules, laid down in the 

abovementioned normative acts, are 
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morală și socială, dreptul la educație, și 

nu le este periclitată starea de sănătate. 

De asemenea, reținem că 

încuviinţarea pentru încheierea 

contractului individual de muncă, 

respectiv a Convenției.... de către 

minorul cu vârsta între 15-16 ani 

trebuie dată de ambii părinţi întrucât 

potrivit art. 42 alin. (1) C.civ., [24] 

minorul poate să încheie acte juridice 

privind munca, îndeletnicirile artistice 

sau sportive ori referitoare la profesia 

sa, cu încuviinţarea părinţilor sau a 

tutorelui, precum şi cu respectarea 

dispoziţiilor legii speciale, dacă este 

cazul, iar conform prevederilor art. 501 

alin. (2) C.civ., după împlinirea vârstei 

de 14 ani minorul îşi exercită drepturile 

şi îşi execută obligaţiile singur, în 

condiţiile legii, însă numai cu 

încuviinţarea părinţilor, şi după caz, a 

instanţei de tutelă. 

Ca și în cazul raporturilor de muncă 

izvorâte din Contractul individual de 

muncă și în cazul raporturilor de muncă 

al zilierilor, încuviinţarea părinţilor 

trebuie să fie prealabilă sau 

concomitentă cu încheierea contractului 

individual de muncă/ Convenției 

nescrise, deoarece „încuviinţarea sau 

autorizarea poate fi dată, cel mai târziu, 

în momentul încheierii actului” [25], 

specială (să vizeze un anumit 

contract/convenție ) şi expresă (să aibă 

o formă clară, precisă). Lipsa acordului 

va atrage nulitatea absolută, dar 

remediabilă a contractului individual de 

muncă [26] sau a Convenției... La 

încheierea contractului individual de 

muncă se va menţiona încuviinţarea, 

părinţii sau tutorii minorului vor semna 

alături de el, iar potrivt Anexei nr. 1 din 

Legea 52/2011 privind Registrul 

electronic de evidență a zilierilor, la 

rubrica „E”, se va menționa „Acordul 

părinților/reprezentanților legali pentru 

minorul/minorii care desfășoară 

also found in Article 3, paragraphs (2) 

to (4) of Law No 52/2011 which 

provide that a person may carry out 

activities as a day laborer only if he has 

reached the age of at least 16 years and, 

by way of exception, minors between 

the ages of 15 and 16 may carry out 

work as day laborers only with the 

consent of his parents or legal 

representatives. Minor workers, 

respectively minors of at least 15 years 

and up to 18 years, shall carry out, as 

day laborers, only activities appropriate 

to their physical development and the 

skills they demonstrate, unless their 

right to physical, mental, spiritual, 

moral and social development, the right 

to education, and their health are not 

jeopardized. 

We also note that the consent for the 

conclusion of the individual 

employment contract, namely the 

Convention.... by the minor aged 

between 15 and 16 years must be given 

by both parents, since according to 

Article 42, paragraph 1, Civil Code, 

[24] the minor may conclude legal acts 

relating to work, artistic or sporting 

activities or relating to his profession, 

with the consent of his parents or 

guardian, and in compliance with the 

provisions of the special law, where 

appropriate, and in accordance with the 

provisions of Article 501, paragraph 2, 

Civil Code, after the age of 14 the 

minor exercises his rights and carries 

out his obligations alone, under the 

law, but only with the consent of the 

parents, and where appropriate, the 

court of guardianship.  

As in the case of employment 

relationships arising from the 

Individual Employment Contract, in the 

case of day laborers’ relations, parental 

consent must be prior to or 

concomitant with the conclusion of the 

individual employment 
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activitate ca zilieri”. Acordul poate fi 

retras, dacă dezvoltarea minorului este 

periclitată, în acest caz contractul 

încetând [27].  

Minorii în vârstă de până la 15 ani şi 

persoanele puse sub interdicţie din 

cauza alienaţiei sau debilităţii mintale, 

nu pot încheia contract de muncă, 

deoarece acestea nu dispun de 

capacitate de exerciţiu şi astfel le 

lipseşte discernământul. 

În România, capacitatea juridică a 

cetăţenilor străini şi a apatrizilor de a 

încheia contracte de muncă este supusă 

unui regim de egalitate cu cetăţenii 

români. În deplin acord cu actele 

normative care reglementează, șederea 

și munca cetățenilor străini pe teritoriul 

României [28], art. 1 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 52/2011, zilier poate fi 

persoana fizică, cetățean român sau 

străin, ce are capacitate de muncă și 

care desfășoară activități necalificate cu 

caracter ocazional, pentru un beneficiar 

sau un împuternicit al acestuia, contra 

unei remunerații, iar în alin. (2) al 

aceluiași articol se precizează că pot 

desfășura activități necalificate cu 

caracter ocazional și cetățenii altor state 

sau apatrizii care au domiciliul sau, 

după caz, reședința în România, în 

condițiile legislației române. 

 1.2. Capacitatea juridică a 

angajatorului/ beneficiarului. 

Angajatorul/ beneficiarul de lucrări sau 

împutenicitul acestuia pentru a putea fi 

parte într-un contact individual de 

muncă, Convenție..., indiferent de 

forma şi specificul său, trebuie să 

dispună de capacitate juridică. 

Problema capacităţii juridice a 

angajatorului diferă în funcţie după 

cum angajatorul este persoană juridică 

sau persoană fizică. 

1.2.a. Capacitatea juridică a 

angajatorului/beneficiarului de lucrări 

persoană juridică. Persoana juridică 

contract/Unwritten agreement, since 

“the consent or authorization may be 

given, at the latest, at the time of the 

conclusion of the act” [25], special (to 

cover a particular contract/convention) 

and express (to have a clear, precise 

form). The absence of agreement will 

result in the absolute but remedial 

nullity of the individual employment 

contract [26] or the Convention.... At 

the conclusion of the individual 

employment contract, the consent will 

be mentioned, the parents or guardians 

of the minor will sign with him, and 

according to Annex No.1 of Law 

52/2011 on the Electronic Register of 

Day Laborers under the heading “E” 

will be mentioned the “Agreement of 

parents/legal representatives for the 

minor/minors working as day laborers”. 

The agreement may be withdrawn if 

the development of the minor is 

jeopardized, in which case the contract 

shall cease [27].  

Minors up to 15 years of age and 

persons placed under prohibition due to 

alienation or mental disability cannot 

enter into an employment contract 

because they lack the capacity to 

exercise and thus lack discernment. 

In Romania, the legal capacity of 

foreign citizens and stateless persons to 

conclude employment contracts is 

subject to an equal regime with 

Romanian citizens. In full agreement 

with the normative acts governing the 

residence and work of foreign nationals 

on the territory of Romania [28], 

Article 1, paragraph 1, letter (a) of Law 

No 52/2011 states that day laborer may 

be a natural person, a Romanian or 

foreign national, who has the capacity 

to work and who carries out unskilled 

activities of an occasional nature, for a 

beneficiary or his representative, for 

remuneration, and paragraph 2 of the 

same article states that citizens of other 
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poate încheia contracte individuale de 

muncă, în calitate de angajator din 

momentul dobândirii personalităţii 

juridice [art. 14 alin. (2) C.mun.]. 

Persoana juridică, la fel ca şi 

persoana fizică, dispune de o capacitate 

de folosinţă şi una de exerciţiu. 

În ceea ce priveşte capacitatea de 

folosinţă a persoanei juridice[29] 

aceasta poate avea orice drepturi şi 

obligaţii civile, afară de acelea care 

prin natura lor sau potrivit legii, nu pot 

aparţine decât persoanei fizice [art. 206 

alin. (1) C.civ.], iar persoanele juridice 

fără scop lucrativ pot avea doar acele 

drepturi şi obligaţii civile care sunt 

necesare pentru realizarea scopului 

stabilit prin lege, actul de constituire 

sau statut [art. 206 alin. (2) C.civ.] 

Capacitatea de exerciţiu a persoanei 

juridice [30] se referă la aptitudinea 

acesteia de a dobândi şi exercita 

drepturi şi de a-şi asuma şi îndeplini 

obligaţii, prin încheierea de acte 

juridice de către organele sale de 

conducere. 

Potrivit art.1 alin. (3) din Legea nr. 

52/2011, nu pot avea calitatea de 

beneficiari sau împuterniciți ai acestora 

instituțiile publice (per a contrariro 

intreprinderile private pot avea acestă 

calitate) cu excepția: 

- serviciilor de gospodărire 

comunală gestionate direct de consiliile 

locale și a grădinilor botanice din 

subordinea universităților, pentru 

activități precum; creșterea și 

reproducția animalelor semidomesticite 

și a altor animale; activități de 

întreținere peisagistică - plantarea, 

îngrijirea și întreținerea de parcuri și 

grădini, cu excepția facilității de locuit 

particulare [art. 13 alin. (1) lit. g) și i)] 

[31]; 

- Academiei de Științe Agricole și 

Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și 

institutelor, centrelor și stațiunilor de 

States or stateless persons who have 

their domicile or, where appropriate, 

their residence in Romania, under the 

conditions of Romanian law may carry 

out unskilled activities of an occasional 

nature. 

1.2. Legal capacity of the 

employer/beneficiary. The 

employer/beneficiary of the works or 

his representatives in order to be a 

party to an individual employment 

contact, Convention..., whatever its 

form and specificity, must have legal 

capacity. 

The issue of the employer's legal 

capacity differs according to whether 

the employer is a legal person or a 

natural person. 

1.2.a. Legal capacity of the 

employer/recipient of works legal 

person. Legal person may conclude 

individual employment contracts as an 

employer from the moment of 

acquisition of legal personality (Article 

14, paragraph 2 Labor Code). 

The legal person, as the natural 

person, has a capacity for use and one 

for exercise. 

As regards the capacity to use of the 

legal person [29] it may have any civil 

rights and obligations, other than those 

which, by their nature or according to 

the law, may belong only to the natural 

person (Article 206 paragraph 1 Civil 

Code) and non-profit-making legal 

persons may have only those civil 

rights and obligations which are 

necessary for the achievement of the 

purpose laid down by law, the act of 

incorporation or the statutes (Article 

206 paragraph 2 Civil Code).  

The exercise capacity of the legal 

person [30] refers to its ability to 

acquire and exercise rights and to 

assume and fulfil obligations by the 

conclusion of legal acts by its 

governing bodies. 
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cercetare-dezvoltare aflate în 

subordinea sa, a Institutului de Stat 

pentru Testarea și Înregistrarea 

Soiurilor aflat în subordinea 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, precum și a oficiilor de studii 

pedologice și agrochimice județene, a 

institutelor naționale, stațiunilor 

didactico-experimentale ale 

universităților aflate în coordonarea 

Ministerului Educației Naționale și 

liceelor de profil aflate în subordinea 

Ministerului Educației Naționale, 

pentru domeniile: agricultură, 

vânătoare și servicii anexe; silvicultură, 

cu excepția exploatări forestiere; 

pescuit și acvacultură;activități de 

organizare a expozițiilor, târgurilor și 

congreselor; creșterea materialului 

săditor; creșterea plantelor 

ornamentale, inclusiv gazon pentru 

transplantare, operațiuni de 

îngrijire/curățare a pomilor, activități 

ale pepinierelor, cu excepția celor 

pentru arbori de pădure; creșterea și 

reproducția animalelor semidomesticite 

și a altor animale, [art.13 alin. (1) lit. 

a)-d), e2) și g)] [32].  

- unităților din subordinea 

Ministerului Tineretului și Sportului 

pentru: hoteluri și alte facilități de 

cazare; facilități de cazare similare ; 

facilități de cazare pentru vacanțe și 

perioade de scurtă durată; tabere de 

copii, organizate de Ministerul 

Tineretului și Sportului, direct sau prin 

unitățile din subordinea 

acestuia;facilități de cazare pentru 

vacanțe și perioade de scurtă durată, 

cabane;activități ale cluburilor sportive; 

activități ale bazelor sportive [domenii 

prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. m)-p)] 

[33].  

- instituțiilor publice autorizate să 

efectueze cercetări arheologice, 

conform normelor existente în 

domeniu, respectiv universități, 

In accordance with Article 1, 

paragraph 3 of Law No. 52/2011, 

public institutions may not have the 

status of beneficiaries or their 

representatives (per a contrariro private 

enterprises may have this quality) 

except for: 

- communal management services 

managed directly by local councils and 

botanical gardens under the supervision 

of universities, for activities such as: 

breeding of semi-domesticated animals 

and other animals; landscape 

maintenance activities - planting, care 

and maintenance of parks and gardens, 

with the exception of private housing 

facilities (Article 13, paragraph 1, 

letters g and i) [31]; 

- Academy of Agricultural and 

Forestry Sciences «Gheorghe Ionescu-

Sisesti» and institutes, research and 

development centers and stations under 

its control, the State Institute for 

Testing and Registration of Varieties 

under the Ministry of Agriculture and 

Rural Development, as well as the 

county pedological and agrochemical 

studies offices, the national institutes, 

the didactic-experimental resorts of the 

universities under the coordination of 

the Ministry of National Education and 

the high schools under the Ministry of 

National Education, for the fields: 

agriculture, hunting and related 

services; forestry, with the exception of 

logging; fisheries and aquaculture; 

activities for the organization of 

exhibitions, fairs and congresses; 

growth of seeding material; growing 

ornamental plants, including lawn for 

transplantation, tree care/cleaning 

operations, nursery activities, except 

for forest trees; the rearing and 

breeding of semi-domesticated animals 

and other animals (Article 13, 

paragraph 1, letters a-d, e2 and g) [32]. 

- units under the Ministry of Youth 
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institute de cercetare, instituții cu profil 

muzeal, pentru activități de cercetare-

dezvoltare în științe sociale și umaniste 

(săpături arheologice) [art. 13 alin. (1) 

lit. e1)] [34]. 

De asemenea, munca necalificată cu 

caracter ocazional se mai poate presta 

și în alte domenii prevăzute în 

Clasificarea activităților din economia 

națională, (CAEN), actualizată cum ar 

fi: publicitate; activități de interpretare 

artistică - spectacole; activități-suport 

pentru interpretarea artistică - 

spectacole; activități de gestionare a 

sălilor de spectacole; și tabere de copii 

organizate de Ministerul Tineretului și 

Sportului, direct sau prin unitățile din 

subordinea sa; activități de alimentație 

(catering) pentru evenimente; 

restaurante, baruri și alte activități de 

servire a băuturilor.  

Legea mai prevede, în mod expres, 

că activitățile de manipulare mărfuri și 

activitățile de curățenie și întreținere se 

prestează numai în domeniile de 

activitate menționate mai sus.  

 1.2.b.Capacitatea juridică a 

angajatorului/ beneficiarului persoană 

fizică. Potrivit art. 2 lit. f) C. mun., 

prevederile acestuia se aplică şi 

angajatorilor persoane fizice. Pentru ca 

acestea să poată încheia contract 

individual de muncă, în calitate de 

angajator, se impune condiţia de a avea 

capacitatea deplină de exerciţiu [35]. 

Astfel, persoana fizică poate avea 

capacitate deplină de exerciţiu de la 

vârsta la care devine majoră şi anume 

de la vârsta de 18 ani [36]. 

Așa după cum am precizat anterior, 

pot fi beneficiari ai unor activități 

desfășurate de zilieri și persoana fizică 

autorizată, întreprinderea individuală, 

întreprinderea familială [art. 1 alin, (1) 

lit b) din Legea nr. 52/2011]  

 Potrivit art. 17 din O.U.G. nr. 

44/2008 privind desfășurarea 

and Sport for: hotels and other 

accommodation facilities; similar 

accommodation facilities; 

accommodation facilities for holidays 

and short periods; children's camps, 

organized by the Ministry of Youth and 

Sport, directly or through the units 

under its supervision; accommodation 

facilities for holidays and short periods, 

chalets; activities of sports clubs; 

activities of the sports bases (areas 

referred to in Article 13, paragraph1, 

letters m-p) [33]. 

- public institutions authorized to 

carry out archaeological research in 

accordance with existing rules in the 

field, for example universities, research 

institutes, institutions with a museum 

profile, for research and development 

activities in social and humanities 

sciences (archaeological excavations) 

(Article 13 paragraph 1, letter e1) [34]. 

Also, unskilled casual work may 

also be provided in other areas covered 

by the National Economy Business 

Classification (CAEN), updated such 

as: advertising; artistic interpretation 

activities - performances; support 

activities for artistic interpretation - 

performances; performance hall 

management activities; and children's 

camps organized by the Ministry of 

Youth and Sport, directly or through 

the units under its command; catering 

activities for events; restaurants, bars 

and other beverage service activities. 

The law also expressly provides that 

goods handling activities as well as 

cleaning and maintenance activities are 

carried out only in the areas of activity 

mentioned above. 

1.2.b. Legal capacity of the 

employer/beneficiary natural person. 

According to Article 2, letter f, Labor 

Code, its provisions also apply to 

employers who are natural persons. In 

order for them to be able to conclude 
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activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, 

intreprinderile individuale și 

intreprinderile familiale [37], persoana 

fizică autorizată [38] pot angaja în 

calitate de angajator, terţe persoane cu 

contract individual de muncă. 

De asemenea, potrivit art. 24 din 

O.U.G. nr. 44/2008, întreprinderea 

individuală [cea organizată de un 

întreprinzător persoană fizică - art. 2 lit. 

g)] poate angaja terţe persoane cu 

contract individual de muncă. 

2. Consimţământul părţilor. 

Convenția... ca și Contractul individual 

de muncă, fiind acte juridice bilaterale 

şi consensuale, se încheie prin 

consimţământul părţilor. Această 

cerinţă rezultă şi din prevederile art. 16 

alin. (1) C.muncii, potrivit căruia 

„contractul individual de muncă se 

încheie în baza consimţământului 

părţilor…” cât și din prevederile art. 3 

din Legea nr. 52/2011 potrivit cărora 

raportul de muncă dintre zilier și 

beneficiar sau un împuternicit al 

acestuia se stabilește prin acordul de 

voință al părților.  

După cum se cunoaște, 

consimţământul presupune acea 

condiţie esenţială, de fond şi generală, 

a actului juridic civil, care constă în 

hotărârea de a încheia un act juridic 

civil, manifestată în exterior [39]. 

 Consimţământul, pentru a fi 

valabil, trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: să fie serios, să 

fie exteriorizat; să fie liber, adică să nu 

fie afectat de vreun viciu de 

consimţământ, respectiv, eroare, dol 

violență sau leziune; să fie exprimat în 

cunoştinţă de cauză, respectiv părţile să 

aibă discernământul necesar pentru a 

putea încheia valabil un contract 

individual de muncă sau un raport de 

muncă specific zilierilor (art. 1204 

C.civ.) 

an individual contract of employment, 

as an employer, the condition of having 

full exercise capacity is required [35]. 

Thus, the natural person can have full 

exercise capacity from the age at which 

he becomes major, meaning from the 

age of 18 [36]. 

As mentioned above, the authorized 

natural person, the individual 

undertaking, the family undertaking 

may also be beneficiaries of activities 

carried out by day laborers (Article 1, 

paragraph 1, letter b, of Law no. 

52/2011) 

According to Article 17 of G.E.O. 

no. 44/2008 on the pursuit of economic 

activities by authorized natural persons, 

individual undertakings and family 

enterprises [37], the authorized natural 

person [38] may employ third parties 

with individual employment contracts 

as an employer. 

In addition, in accordance with 

Article 24 of G.E.O. no. 44/2008, the 

individual undertaking (the one 

organized by an entrepreneur as a 

natural person - article 2, letter g) may 

hire third parties with an individual 

contract of employment. 

 

2. Consent of the parties. The 

convention... as the individual 

employment contract, being bilateral 

and consensual legal acts, is concluded 

by the consent of the parties. This 

requirement arises from the provisions 

of Article 16, paragraph 1, Labor Code, 

according to which “the individual 

employment contract shall be 

concluded on the basis of the consent 

of the parties...” as well as from the 

provisions of article 3 of Law No 

52/2011 according to which the 

employment relationship between the 

day laborer and the beneficiary or their 

representative is established by 

agreement of will of the parties.  

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

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

274 

În cazul contractului individual de 

muncă, manifestarea de voinţă trebuie 

să se facă în formă scrisă, acesta 

devenind obligatorie în urma 

modificării art. 16 alin. (1) din Legea 

nr. 53/2003 – Codul muncii. În cazul 

Convenției privind activitățile 

desdfășurate de zilieri acestă cerință 

lipsește, în sensul celor precizate în 

art.3 din Legea nr. 52/2011, cum că 

raportul de muncă dintre zilier și 

beneficiar sau un împuternicit al 

acestuia se stabilește prin acordul de 

voință al părților fără încheierea, în 

formă scrisă, a unui contract individual 

de muncă. Este o cerință care 

deosebește cele două acte juridice 

analizate până acum 

3. Obiectul reprezintă o condiţie 

obligatorie atât pentru încheierea 

contractului individual de muncă [40] 

cât și la încheierea Convenției privind 

activitatea desfășurată de zilieri. Acesta 

reprezintă operaţiunea juridică, precum 

vânzarea, locaţiunea, împrumutul şi 

altele asemenea, convenită de părţi, 

astfel cum aceasta reiese din ansamblul 

drepturilor şi obligaţiilor contractuale 

(art. 1225 C.civ.)  

Obiectul contractului trebuie sa fie 

determinat şi licit, sub sancţiunea 

nulităţii absolute. El este ilicit atunci 

când este prohibit de lege sau 

contravine ordinii publice ori bunelor 

moravuri. 

Având caracterele unui contract 

sinalagmatic, contractul individual de 

muncă are ca obiect prestaţiile 

reciproce ale părţilor: prestarea muncii 

de către salariat şi salarizarea acestuia 

de către angajator. 

Prestarea muncii reprezintă 

obligaţia fundamentală atât a 

salariatului cât și a zilierului şi trebuie 

să se efectueze în condiţii licite, fără a 

afecta morala sau ordinea publică, 

altfel, conform art. 15 C. muncii, 

As it is known, consent presupposes 

that essential, substantive and general 

condition of the civil legal act, which 

consists in the decision to conclude a 

civil legal act, manifested externally 

[39]. 

In order to be valid consent must 

meet the following conditions: be 

serious, be externalized; be free, 

meaning not to be affected by any 

defect of consent, error, violence or 

injury; be expressed in an informed 

manner, meaning that the parties have 

the necessary discernment in order to 

be able to validly conclude an 

individual employment contract or an 

employment relationship specific to 

day laborers (art. 1204 Civil Code)  

In the case of an individual contract 

of employment, the expression of will 

must be made in written form, which 

become compulsory following the 

amendment of article 16, paragraph 1 

of Law No 53/2003 – Labor Code. In 

the case of the Convention on the 

activities carried out by day laborers, 

this requirement is lacking. Art. 3 of 

Law No 52/2011 specifies that the 

employment relationship between the 

day laborer and the beneficiary or their 

representatives is established by 

agreement of the parties without the 

conclusion, in written form, of an 

individual employment contract. This is 

a requirement that differs the two legal 

acts analyzed so far. 

3. The object is a mandatory 

condition both for the conclusion of the 

individual employment contract [40] 

and at the conclusion of the Convention 

on the work carried out by day 

laborers. This is the legal transaction, 

such as sale, tenancy, loan and like, 

agreed by the parties, as is apparent 

from all contractual rights and 

obligations (art. 1225 Civil Code). 

The object matter of the contract 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

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

275 

contractul de muncă dar și Convenția... 

vor  fi lovite de nulitate absolută şi nu 

va produce nici un efect. 

Diferența dintre cele două forme de 

prestare a muncii este dată de fatpul că 

raportuirle de muncă izvorâte din 

contractul individual de muncă sunt 

multiple și varaite pe când raporturile 

de muncă ale zilierilor se pot desfășura 

numai ca muncă necalificată sezonieră, 

ocazională în domeniile expres 

precizate de Legea nr. 52/2011, 

menționate anterior. 

Salariatul/zilierul îşi vind forţa lor 

de muncă angajatorului/beneficiarului 

şi nu o închiriază, iar preţul vânzării îl 

reprezintă tocmai salariul/remunerația 

plătit/ă de beneficiar/ angajator [41]. 

Salarizarea muncii de către 

angajator reprezintă plata în bani în 

schimbul muncii prestate în temeiul 

contractului individual de muncă, iar 

remunerația zilierului de către 

beneficiar reprezintă plata în bani [în 

anumite cazuri, parțial și în natură, cum 

este situația prevăzut în art. 1310 alin. 

(2) din Legea nr. 52/2011] a muncii 

acestuia. Contractul individual de 

muncă ca și Convenția.. sunt acte 

juridice cu titlu oneros şi fiecare parte 

urmăreşte o contraprestaţie în schimbul 

obligaţiei pe care şi-o asumă. Obiectul 

contractului individual de muncă 

precum și obiectul Convenției... se 

determină şi se realizează printr-un 

ansamblu de elemente, de drepturi şi 

obligaţii, care formează conţinutul lor, 

al raportulor juridice pe care acestea le 

generează [42]. 

Drepturile și obligațiile salariaților 

ca și drepturile și obligațiile 

angajtorilor rezultă, în principal, din 

conținutul art. 39-40 din Legea nr. 

53/2003, Codul muncii, republicată, iar 

drepturile și obligațile zilierilor ca și 

drepturile și obligațiile beneficiarilor de 

lucrări rezultă, în principal, din 

must be determined and lawful, subject 

to the sanction of absolute nullity. It is 

illicit when it is prohibited by law or 

contrary to public order or good 

morals. 

Having the character of a 

synallagmatic contract, the individual 

employment contract concerns the 

mutual benefits of the parties: the 

performance of work by the employee 

and his salary by the employer. 

The provision of work shall be the 

fundamental obligation of both the 

employee and the day laborer and must 

be carried out under lawful conditions, 

without affecting morals or public 

order, otherwise, in accordance with 

Article 15 Labor Code, employment 

contract but also the Convention... will 

be struck by absolute nullity and will 

not produce any effect. 

The difference between the two 

forms of employment is given by the 

fact that the employment relationships 

arising from the individual employment 

contract are multiple and varied 

whereas the employment relationships 

of day laborers can only be carried out 

as seasonal unskilled work, occasional 

in the express areas specified by Law 

No. 52/2011, mentioned above. 

The employee/day laborer sells their 

labor to the employer/beneficiary and 

does not rent it, and the price of the 

sale is precisely the 

salary/remuneration paid by the 

beneficiary/employer [41]. 

The work pay by the employer 

represents the payment in cash in 

exchange for the work performed under 

the individual contract of employment, 

and the remuneration of the day laborer 

by the beneficiary represents the 

payment in money (in certain cases, 

partly and in kind, as is the situation 

referred to in article 1310, paragraph 2 

of Law No 52/2011) of its work. 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

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

276 

prevederile art. 5-12 din Legea nr. 

52/2011. După cum se poate observa 

ambele categorii de drepturi și obligații 

ale părților celor două tipuri de acte 

juridice își au izvorul, în principal, în 

lege.   

O analiză comparată a celor două 

acte normative, evidențiază faptul că 

unele drepturi și obligații ale părților 

din cele două categorii de contracte 

sunt aproximatv identice. Astfel, 

salariații, dar și zilerii au dreptul la 

salarizare/remunerație pentru munca 

depusă; dreptul la repaus zilnic și 

săptămânal, dreptul la securitate și 

sănătate în muncă; dreptul la informare 

[art. 39 alin. (1) din Codul muncii 

coroborat cu art. 5-12 din Legea nr. 

52/2011]. Pe de altă parte, salariații și 

zilierii au obligația de a realiza norma 

de muncă, obligația de a respecta 

măsurile de securitate și sănătate a 

muncii etc. [art. 39 alin. (2) C.mun., 

coroborat cu art. 12 din Legea nr. 

52/2011]  

În aceeași ordine de idei vom 

constata că și în ceea ce privește o serie 

de drepturi și obligații ale 

angajatorilor/beneficiarilor acestea sunt 

relativ identice. Astfel, atât angajtorii 

cât și beneficiarii au dreptul să 

stabilească activitățile pe care urmează 

să le desfășoare zilierul/salariatul, să 

stabilească atribuțiile corespunzătoare 

feicărui salariat, locul executării 

activității și durata acesteia; să exercite 

controlul asupra modului de îndeplinire 

a lucrărilor/sarcinilor de serviciu [art. 

40 alin. (1) lit. b)-d) din C. mun., 

coroborat cu art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. 

b) din Legea nr. 52/2011] 

În ceea ce privește obligațiile 

angajatorilor/ beneficiarilor constatăm 

că acestea se asemănă în ceea ce 

privește oligația de informare a 

salriaților/zilierilor cu privire la 

condițiile de muncă și asupra 

Individual employment contract as well 

as the Convention… are legal acts with 

an onerous title and each party seeks a 

consideration in exchange for the 

obligation it assumes. The subject 

matter of the individual employment 

contract and the subject of the 

Convention... shall be determined and 

carried out by a set of elements, rights 

and obligations, which form their 

content, of the legal reports which they 

generate [42]. 

The rights and obligations of 

employees as well as the rights and 

obligations of employers derive mainly 

from the content of Article 39-40 of 

Law No. 53/2003, Labor Code, 

republished, and the rights and 

obligations of day laborers as well as 

the rights and obligations of the 

beneficiaries of works derive mainly 

from the provisions of Article 5-12 of 

Law No. 52/2011. As it can be seen 

both categories of rights and 

obligations of the parties to the two 

types of legal acts have their source, 

mainly, in the law.   

A comparative analysis of the two 

regulatory acts shows that some rights 

and obligations of the parties of the two 

categories of contracts are 

approximately identical. Thus, 

employees, as well as day laborers, are 

entitled to pay/remuneration for their 

work; the right to daily and weekly 

rest, the right to safety and health at 

work; the right to information (Article 

39, paragraph 1 of the Labor Code in 

conjunction with Article 5 to 12 of Law 

No. 52/2011). On the other hand, 

employees and day laborers are 

required to carry out the work norm, 

the obligation to comply with 

occupational safety and health 

measures, etc. (Article 39, paragraph 2, 

Labor Code in conjunction with Article 

12 of Law No. 52/2011).   
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elementelor care privesc desfășurarea 

relațiilor de muncă, respectiv cu privire 

la la activitatea pe care urmează să o 

presteze, precum și cu privire la 

drepturile și obligațiile lor; să acorde 

salariaților toate drepturile ce decurg 

din lege; să asigure permanent măsurile 

de sănătate și securitate în muncă a 

salariților/zilierilor să plătească toate 

contribuțiile și impozitele aflte în 

sarcina lor precum și să rețină și să 

vireze contribuțiile și impozitele 

datorate de salariați/zilieri conform 

prevederilor legale; să înființeze 

registrul general de evidență a 

salariaților, respecriv registrul 

electronic de evidență a zilierilor și să 

opereze înregistrările prevăzute de lege, 

să asigure confidențialitatea datelor cu 

caracter personal ale 

salariaților/zilierilor [art. 40 alin. (2) lit. 

a)-c). lit. f) lit. g) din C. mun., 

coroborat cu art. 5 alin. (2) lit. a)-e); 

alin. (3) lit. a)-g) și art. 9-10 din Legea 

nr. 52/2011]     

 4. Cauza este motivul care 

determină fiecare parte să încheie un 

contract (art. 1235 C.civ). Cauza 

contractului individual de muncă ca și 

cea privind Convenția..., reprezintă 

scopul urmărit de fiecare din părţi prin 

încheierea contractului, respectiv: 

pentru salariat/zilier, obţinerea 

resurselor financiare necesare traiului, 

iar pentru angajator/beneficiar, 

obţinerea unui profit. 

Referitor la caracteristicile cauzei 

evidențiem fatul că ea trebuie să existe, 

să fie licită şi morală. Este ilicită când 

este contrară legii şi ordinii publice, 

când contractul este doar mijlocul 

pentru a eluda aplicarea unei norme 

legale imperative, şi este imorală când 

este contrară bunelor moravuri (art. 

1236 C.civ. coroborat cu art. 1237 

C.civ.). 

 Încheierea unui contract de muncă 

On the same note, we will find that 

even with regard to 

employers/beneficiaries a number of 

rights and obligations are relatively 

identical. Thus, both employees and 

beneficiaries have the right to establish 

the activities that are to be carried out 

by the day laborer/employee, to 

determine the tasks corresponding to 

each employee, the place of 

performance of the activity and its 

duration; to exercise control over the 

performance of the work/service tasks 

(Article 40, paragraph 1, letters b to d 

of Labor Code, in conjunction with 

Article 5, paragraph 1, letters a and b of 

Law no. 52/2011). 

As regards the obligations of 

employers/beneficiaries, we find that 

they are similar in terms of the 

obligation to inform the workers/day 

laborers about working conditions and 

the elements relating to the conduct of 

employment relations, namely the 

activity they are to perform, as well as 

their rights and obligations; grant 

employees all rights under the law; to 

ensure at all times the occupational 

health and safety measures of the 

employees/day laborers; to pay all 

contributions and taxes in their charge 

and to withhold and transfer 

contributions and taxes due by 

employees/day laborers in accordance 

with the legal provisions; to establish 

the general register of employees, 

respectively the electronic register of 

day-laborers and to operate the records 

provided for by law, to ensure the 

confidentiality of the personal data of 

employees/day laborers (Article 40, 

paragraph 2, letter a-c, letter f and g of 

the Labor Code in conjunction with 

Article 5, paragraph 2, letters a-e; 

paragraph 3, letters a-g and articles 9-

10 of Law No. 52/2011].  

4. The cause is the reason why each 
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în scopul (cauză a contractului 

respectiv) prestării unei munci sau a 

unei activităţi ilicite sau imorale, este 

interzisă și se sancționează cu nulitatera 

absolută (art. 15 C.muncii) . 

 

Concluzii 

 

Analiza comparată a prevederilor 

legale privind reglemetarea Convenției 

privind activitatea desfășurată de zilieri 

(Legea nr. 52/2011) cu prevederile 

Legii nr. 53/2003, Codul muncii, 

republicată, a scos în evidență faptul că 

în situația Convenției nescrise care 

stabilește raporturile de muncă dintre 

zilieri și beneficiari ne aflăm, de fapt, 

în prezența unui contract de muncă cu 

durată determinată cu caracter special, 

cu titlu particular. 

Multitudinea de asemănări ale 

Convenției privind desfășurarea 

raporturilor de muncă ale zilierilor cu 

Contractul individual de muncă, atât în 

ceea ce privește elementele specifice 

(prestarea muncii, plata salariului, 

subordonarea, elementul temporal) 

trăsăturile caracteristice (act juridic 

bilateral, consensual, comutativ etc.) 

sau condițiile generale pentru 

încheierea și validitatea contractului 

individual de muncă (capacitatea, 

consimțămîntul, obiectul și cuaza) așa 

cum le-am prezentat pe larg anterior, ne 

duc la concluzia că acestă Convenție... 

are natura juridică a uni contract de 

muncă cu durată determinată, de un tip 

particular, special cu caracter derogator 

de la legislația muncii.  

Lipsa obligației formei scrise a unei 

asemenea Convenții.. este suplinită în 

opinia mea, măcar parțial, de 

obligativitatea înscrerii zilierului și a 

activităților zilnice a acestuia, precum 

și semnarea pentru primirea 

remunerației, acordul 

părinților/reprezentanților legali pentru 

party enters into a contract (Article 

1235 Civil Code). The cause of the 

individual employment contract as well 

as the one on the Convention... 

represents the aim pursued by each of 

the parties through the conclusion of 

the contract, namely: for the 

employee/day laborer, obtaining the 

financial resources necessary for living, 

and for the employer/beneficiary, 

obtaining a profit. 

Regarding the characteristics of the 

cause, we highlight the fact that it must 

exist, be lawful and moral. It is 

unlawful when it is contrary to law and 

public order, when the contract is only 

the means to circumvent the application 

of an imperative legal rule, and it is 

immoral when it is contrary to good 

morals (art. 1236 Civil Code in 

conjunction with article 1237 Civil 

Code).  

The conclusion of an employment 

contract for the purpose (cause of the 

contract in question) of the provision of 

unlawful or immoral work or activity is 

prohibited and is punishable by 

absolute nullity (art. 15 Labor Code). 

 

Conclusions 

 

The comparative analysis of the 

legal provisions on the regulation of the 

Convention on the activity carried out 

by day laborers (Law No 52/2011) and 

the provisions of Law No. 53/2003, 

Labor Code, republished, pointed out 

that in the case of the unwritten 

agreement establishing the employment 

relationship between day laborers and 

beneficiaries, we are in fact in the 

presence of a fixed-term employment 

contract of a special nature, in a 

particular capacity.  

The multitude of similarities 

between the Convention on the conduct 

of labor relations of day labor and the 
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minorul/minorii care desfășoară 

activitate ca zilieri în Registrul 

electronic de evidență a zilierilor.  

Acest Registru de evidență a 

zilierilor cuprinde practic principalele 

elemnte ale Convenției nescrise dintre 

zilier și beneficiar și poate fi considerat 

că are valaorea unui contract individul 

de muncă cu durată determinată de un 

tip particular.   

De asemenea, prin efectul legii s-a 

conferit zilierului calitatea de asigurat 

în sistemul public de pensii, [art. 9 alin. 

(1) din Legea nr. 52/2011]. 

Toate acestea probleme specifice 

privind natura juridică a acestei 

instituții de dreptul muncii (și cu 

certitudine că mai sunt și altele) pe care 

le-am analizat anterior se pot constitui 

în argumente convingătoare în 

suținerea opiniei conform căreia 

Convenția nescrisă care stă la baza 

raporturilor de muncă ala zilierilor 

este o formă atipică a contractului 

individual de muncă pe perioadă 

determinată. 

 De altfel, așa cum am evidențiat pe 

parcursul acestui material, Convenția... 

se apropie foarte mult de regimul 

juridic al contractului individual de 

muncă decât de caracteristicile unui 

contract de prestări servicii, cum am fi 

tentați să credem. 

Apreciez că și această Convenție, ca 

și alte noi tipuri contracte de muncă 

apărute în legislația naoastră (de 

exemplu telemunca), sunt expresia 

flexibilizării raporturilor de muncă, pe 

de o parte, dar și preocuparea 

cuprinderii în sfera largă a raporturilor 

de muncă și a unor noi forme specifice, 

așa cum este cea privind munca 

zilierilor, necalificată, ocazională. 

Acest tip de Convenție are menirea 

de a completa reglementările privind 

munca ocazională, necalificată, dar 

care poate fi evidențiată și fiscalizată, 

Individual employment contract, with 

regard to the specific elements 

(performance of work, payment of 

salary, subordination, temporal 

element) the characteristic features 

(legal act which can be bilateral, 

consensual, commutative, etc.) or the 

general conditions for the conclusion 

and validity of the individual 

employment contract (capacity, 

consent, object and cause) as we have 

presented them at length previously, 

lead us to the conclusion that this 

Convention... has the legal nature of a 

fixed-term employment contract, of a 

particular type, specially derogatory 

from labor law.  

Lack of obligation of the written 

form of such Convention… is 

supplemented, in my opinion, at least 

in part by the obligation to keep record 

on the day laborer and his daily 

activities, as well as the signature for 

receiving the remuneration, the consent 

of the parents/legal representatives for 

the minor/minors who work as day 

laborers in the Electronic Register of 

Day laborers.   

This Register of Records of Day 

laborers practically comprises the main 

elements of the Unwritten Convention 

between the day laborer and the 

beneficiary and can be considered to 

have the value of an individual 

employment contract with a fixed 

duration of a particular type.   

In addition, by the effect of the law, 

the day laborer has been granted the 

status of insured in the public pension 

system [Article 9 para. (1) of Law No 

52/2011]. 

All these specific issues concerning 

the legal nature of this institution of 

labor law (and certainly there are 

others) that I have examined above can 

constitute convincing arguments in 

support of the view that The unwritten 
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asigurând o ocupare mai largă a forței 

de muncă în unele domenii cum sunt 

cele în care se poate desfășura această 

formă de muncă descrise pe larg în 

Legea nr. 52/2011. 

De lege ferenda propun ca 

raporturile de muncă statornicite între 

zilieri și beneficiarii de lucrări să fie 

reglementate generic în Codul muncii 

ca o formă particulară a contractului 

de muncă pe perioadă determinată și în 

detaliu print-o lege specială așa cum 

este reglementată în prezent telemunca 

și chiar Legea nr. 52/2011. Apreciez că 

acesta ar conduce și la transpunerea în 

practică a Directivei nr. 2014/36/UE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 februarie 2014 

privind condițiile de intrare și de ședere 

a resortisanților țărilor terțe în scopul 

ocupării unui loc de muncă în calitate 

de lucrători sezonieri [43], care 

definește în art. 3 alin. (1) lit. b) 

lucrătorul sezonier ca fiind „un 

resortisant al unei țări terțe care își 

menține reședința principală într-un stat 

terț și locuiește legal și temporar pe 

teritoriul unui stat membru, pentru a 

desfășura o activitate care se desfășoară 

în funcție de succesiunea 

anotimpurilor, în temeiul unuia sau mai 

multor contracte de muncă încheiate pe 

o perioadă determinată direct între 

resortisantul țării terțe și un 

angajator” (s.m.). 

De asemenea, propun ca prin efectul 

legii speciale, 

zilierilor/sezonierilor/muncitorilor 

ocazionali să li se confere și statutul de 

asigurat în sistemul de asigurări de 

sănatate și de șomaj, așa cum li s-a 

stabilit un astfel de statutut în sistemul 

public de pensii prin efectul Legii nr. 

52/2011, consolidându-li-se astfel 

poziția de parte într-un raport de muncă 

pe durată determinată, de tip particular. 

În final, mai propun ca și litigiile, 

convention underlying the employment 

relationship of the day laborers is an 

atypical form of the individual fixed-

term employment contract. 

  Moreover, as I have highlighted in 

the course of this material, the 

Convention... is very close to the legal 

regime of the individual employment 

contract than to the characteristics of a 

service contract, as we would be 

tempted to believe. 

  I appreciate that this Convention, 

like other new types of employment 

contracts arising in our legislation (e.g. 

telework) is the expression of the 

employment relations that are 

becoming more flexible on one hand, 

but also the concern of broadening the 

range of employment relationships in 

order to include new specific forms 

such as that of unskilled, occasional 

day labor. 

This type of convention is intended 

to supplement the regulations on 

casual, unskilled work, but which can 

be highlighted and taxed by ensuring 

greater employment in certain areas as 

are those in which this form of work 

described at length in Law No 52/2011 

can be performed. 

By law ferenda I propose that the 

employment relations established 

between day laborers and the 

beneficiaries of works be generically 

regulated in the Labor Code as a 

particular form of the fixed-term 

employment contract and in detail by 

means of a special law as telework is 

currently regulated and even Law 

No.52/2011. I appreciate that this 

would also lead to the implementation 

of Directive No 2014/36/EU of the 

European Parliament and of the 

Council of 26 February 2014 on the 

conditions for entry and residence of 

third-country nationals for the purpose 

of employment as seasonal workers 
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nesoluționate amiabil, dintre beneficiari 

și zilieri/sezonieri/muncitori ocazionali, 

să fie date în competența tribunalelor, 

așa cum rezultă din prevederile art. 269 

și urm., din C. mun., și nu a 

judecătoriilor (art. 16 din Legea nr. 

52/2011), tocmai pentru că prin acest 

act normativ se reglementează modul în 

care zilierii pot desfășura activități 

necalificate, ocazionale sub forma 

raporturilor de muncă și nu sub forma 

unor raporturi juridice de prestări 

servicii, reglementate prin norme de 

drept civil. 
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conferă titularului său, numit uzufructuar, 

atributul folosinței asupra lucrului sau 

lucrurilor altuia (adică prerogativa de a 

utiliza lucrul proprietatea altei persoane şi 

prerogativa de a-i culege fructele), cu 

obligația de a conserva substanța şi de a 

restitui proprietarului lucrul sau lucrurile 

la încetarea uzufructului. Obiectul 

dreptului de uzufruct îl pot forma atât un 

bun individual determinat (uzufructul cu 

titlu particular), cât şi o universalitate 

(uzufruct universal) sau o fracțiune dintr-o 

universalitate (uzufruct cu titlu 

universal).Uzufructul se poate constitui 

prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri 

prevăzute de lege, dispozițiile în materie de 

carte funciară fiind aplicabile dar, trebuie 

reținut că se poate constitui numai în 

favoarea unei persoane existente. În alte 

cuvinte, uzufructul se poate dobândi prin 

act juridic, prin contract sau prin 

testament. 
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private property dismemberments and it is 

a main, essentially temporary, real right, 

granting its holder, referred to as 

usufructuary, the right to use the property(-

ies) (i.e., the prerogative of use the 

property(-ies) belonging to another and the 

prerogative of enjoying its fruit), subject to 

the obligation to preserve its character and 

return the property(-ies) to the owner upon 

the expiry of the usufruct. The subject of 

the usufruct right may be represented both 

by determined individual property (the 

usufruct on a particular title), and by a 

universality (universal usufruct) or a 

fraction of a universality (usufruct under a 

universal title).The usufruct may be 

established through a legal deed, 

usucaption or in other ways stipulated 

under the law, the provisions in the field of 

real estate register being applicable, but it 

should, however, be noted that it can only 

be established in the favor of an existing 

person. In other words, the usufruct can 

only be acquired on the basis of a legal 

deed, a contract or by will. 
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Introducere 

 

În anumite situații, este posibil ca 

unele dintre cele trei atribute ale 

dreptului de proprietate privată 

(posesia, folosința și dispoziția) [1] să 

aparțină unor persoane distincte, 

formându-se, astfel, prin această 

separare, drepturi reale principale 

distincte. 

Aceste drepturi reale principale 

care se nasc ca urmare a separării celor 

trei atribute ale dreptului de proprietate 

privată se numesc dezmembrăminte ale 

dreptului de proprietate[2]. Într-o altă 

opinie [3], dezmembrămintele dreptului 

de proprietate sunt „drepturi reale 

derivate asupra bunului altuia, care se 

constituie sau se dobândesc prin 

transferarea unor elemente din 

conținutul juridic al dreptului de 

proprietate asupra bunului respectiv 

către o altă persoană sau prin 

exercitarea concurentă a acestor 

elemente de către proprietarul bunului 

și o altă persoană”. 

 

1. Reglementarea 

dezmembrămintelor dreptului de 

proprietate privată 

 

Despre existența 

dezmembrămintelor dreptului de 

proprietate privată aflăm din lectura 

dispozițiilor art. 555 alin. (2) C.civ., 

potrivit cărora, „în condiţiile legii, 

dreptul de proprietate privată este 

susceptibil de modalități şi 

dezmembrăminte” [4]. 

Dezmembrămintele dreptului de 

proprietate privată sunt reglementate în 

Titlul III (Dezmembrămintele dreptului 

de proprietate) Cartea a III-a (Despre 

bunuri) art. 693-772 din Codul civil 

 

 

Introduction 

 

Under certain circumstances, it 

might be that some of the three 

attributes of the private ownership title 

(possession, use and disposal) [1] 

belong to distinct persons, this 

dichotomy leading to distinct main real 

property rights. 

These main real rights entangled by 

the separation of the three attributes of 

the private ownership title are referred 

to as dismemberments of the ownership 

title [2]. According to a different 

opinion [3], the dismemberments of the 

ownership title are “derived real rights 

over another person’s property, which 

are established or acquired following 

the transfer of certain elements in the 

legal content of the ownership title 

over the respective property to another 

party or following the concurrent 

exercise of these elements by the 

owner and another person”. 

 

1. The regulation of private 

ownership title dismemberments 

 

The existence of the private 

ownership title dismemberments is 

mentioned in art. 555(2) of the Civil 

Code, according to which “according 

to the law, the private property title is 

susceptible of means and 

dismemberments” [4]. 

The dismemberments of the private 

ownership title are regulated by Title 

III (Dismemberments of the private 

ownership title) Book III (On Property) 

art. 693-772 of the Civil Code [5], and 

they are as follows: the right of 

superficies; the right of usufruct; the 

right of use; the right of habitation; the 

right of ease (our emphasis) [6]. 
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[5], și acestea fiind: dreptul de 

superficie; dreptul de uzufruct; dreptul 

de uz; dreptul de abitație; dreptul de 

servitute (s.n.) [6]. 

Dezmembrămintele dreptului de 

proprietate sunt opozabile erga omnes, 

inclusiv celui care le-a constituit, care 

este obligat să nu facă nimic de natură a 

împiedica exercițiul acestora şi care nu 

le poate desființa unilateral. În alte 

cuvinte, dezmembrămintele dreptului 

de proprietate sunt opozabile atât 

terților, cât și proprietarului [7]. 

 

2. Noțiunea și caracterele juridice 

ale uzufructului 

 

Potrivit art. 703 C.civ., uzufructul 

este „dreptul de a folosi bunul altei 

persoane şi de a culege fructele 

acestuia, întocmai ca proprietarul, însă 

cu îndatorirea de a-i conserva 

substanța” [8]. În alte cuvinte, după 

cum s-a arătat și în literatura juridică de 

specialitate [9], uzufructul este acel 

„drept real principal, esențialmente 

temporar, ce conferă titularului său, 

numit uzufructuar, atributul folosinței 

asupra lucrului sau lucrurilor altuia 

(adică prerogativa de a utiliza lucrul 

proprietatea altei persoane şi 

prerogativa de a-i culege fructele), cu 

obligația de a conserva substanța şi de a 

restitui proprietarului lucrul sau 

lucrurile la încetarea uzufructului”. 

Definiții asemănătoare ale 

uzufructului au fost exprimate și în 

literatura de specialitate mai veche, 

când s-a analizat acest drept real sub 

auspiciile Codului civil de la 1864. 

Astfel, uzufructul a fost definit ca fiind 

„un drept real de folosință asupra unui 

lucru aparținând altuia și care se stinge 

cel mai târziu la moartea 

uzufructuarului” [10] sau „acel drept 

real principal derivat, esențialmente 

 The dismemberments of the 

ownership title are opposable erga 

omnes, including to the party 

establishing them, who is bound not to 

do anything that prevents their exercise 

and who cannot unilaterally waive 

them. In other words, the 

dismemberments of the ownership title 

are opposable both to third parties, and 

to the owner [7]. 

 

2. The notion and legal features of 

the usufruct 

 

According to art.703 of the Civil 

Code, the usufruct is “another person’s 

right to use and to enjoy its fruit, just 

like the owner, but with the obligation 

not to alter it” [8]. In other words, as 

already shown in the dedicated legal 

literature [9], the usufruct is the “main, 

essentially temporary, real right, 

granting its holder, referred to as 

usufructuary, the right to use the 

property(-ies) (i.e., the prerogative of 

using the property belonging to 

another and the prerogative of 

enjoying its fruit), subject to the 

obligation to preserve its character and 

return the property(-ies) to the owner 

upon the expiry of the usufruct.” 

Similar definitions of the usufruct 

have also been stated in the older 

specialized literature, when this real 

right has been reviewed in the light of 

the 1864 Civil Law. Thus, the usufruct 

has been defined as a “real right of use 

over another person’s property, which 

elapses, at the latest, upon the 

usufructuary’s decease” [10] or “the 

derived main real right, essentially 

temporary, over the property(-ies) 

belonging to another person, which 

grants granting its holder, referred to as  

usufructuary, the right to use the 

property(-ies), subject to the obligation 
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temporar, asupra bunului sau bunurilor 

ce aparțin în proprietatea altei persoane, 

care conferă titularului său, numit 

uzufructuar, atributele de posesie, şi 

folosință, şi obligă de a le conserva 

substanța, şi de a le restitui 

proprietarului la încetarea uzufructului” 

[11]. 

Dreptul de uzufruct are următoarele 

caractere juridice [12]: 

- uzufructul este un drept real 

principal, cu existență de sine 

stătătoare, cu un conținut juridic 

specific dat de însuși atributele pe care 

le conferă titularului său: dreptul de 

urmărire și dreptul de preferință. 

Dreptul de uzufruct este opozabil erga 

omnes, inclusiv proprietarului, care este 

obligat să nu facă nimic de natură a 

tulbura exercitarea sa normală; 

- uzufructul poate fi mobiliar sau 

imobiliar, după cum poartă asupra unor 

bunuri mobile sau imobile (art. 706 

C.civ.); 

- uzufructul este un drept 

esențialmente temporar. Potrivit art. 

708 alin.(1) C.civ., „uzufructul în 

favoarea unei persoane fizice este cel 

mult viager”, ceea ce înseamnă că 

uzufructul va dura atâta vreme cât 

uzufructuarul va fi în viață.  În cazul în 

care uzufructul este constituit în 

favoarea unei persoane juridice, el 

poate avea, conform art. 708 alin. (2) 

C.civ., o durată de cel mult 30 de ani. 

Dacă nu s-a prevăzut durata 

uzufructului, se prezumă că este viager 

sau, după caz, că este constituit pe o 

durată de 30 de ani [art. 708 alin. (3) 

C.civ.]. În cazul în care uzufructul are 

ca beneficiar o persoană fizică și este 

constituit până la data la care o altă 

persoană va ajunge la o anumită vârstă, 

alin.(4) al articolului menționat dispune 

că el va dura până la acea dată, chiar 

dacă acea persoană (beneficiarul) ar 

to preserve its character and return the 

property(-ies) to the owner upon the 

expiry of the usufruct” [11]. 

The right of usufruct has the 

following legal features [12]: 

- the usufruct is a main real right, 

which exists as such, with a specific 

legal content granted by the very 

attributes it grants to its user: the right 

of prosecution and the right of 

preference. The right of usufruct is 

opposable erga omnes, including the 

owner, who is bound not to do 

anything that impairs the normal 

enforcement of such right; 

- the usufruct can be movable or 

immovable, depending on whether it 

refers to movable or immovable assets 

(art.706 of the Civil Code); 

- the usufruct is an essentially 

temporary right. According to art. 

708(1) of the Civil Code, the “usufruct 

is at most life-long”, which means that 

the usufruct will last throughout the life 

of the usufructuary.  In case the 

usufruct is established in the favor of a 

legal entity, according to art. 708(2) of 

the Civil Code, its duration may not 

exceed 30 years. Unless otherwise 

stipulated throughout the usufruct term, 

it is presented as life-long, or, as 

applicable, it is established for a 30-

year term [art. 708(3) of the Civil 

Code]. In case the beneficiary of the 

usufruct is a natural person and it is 

established up to the date on which this 

person reaches a certain age, paragraph 

(4) of the aforementioned article 

stipulates that it is going to last up to 

such date, even if the respective person 

(the beneficiary) dies long before 

reaching the age agreed upon between 

the parties; 

- the usufruct cannot be assigned 

mortis causa. In other words, the 

usufruct can only be assigned via legal 
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muri înainte de împlinirea vârstei 

stabilite de părți; 

- uzufructul este un bun 

intransmisibil mortis causa. În alte 

cuvinte, cesiunea uzufructului este 

posibilă numai prin acte juridice între 

vii (art. 714 C.civ.) [13]. 

 

3. Obiectul uzufructului 

 

În ceea ce privește obiectul 

dreptului de uzufruct, de la început 

trebuie să subliniem că, fiind un 

dezmembrământ al dreptului de 

proprietate privată, după cum am mai 

arătat, dreptul de uzufruct nu se poate 

constitui având ca obiect bunuri din 

domeniul public, deoarece dreptul de 

proprietate publică este inalienabil 

[art.136 alin.(4) teza I din Constituția 

României] și, prin urmare, nu este 

susceptibil de dezmembrare. Poate, 

însă, să se constituie având ca obiect 

dreptul de proprietate asupra bunurilor 

aflate în proprietatea privată a statului 

și unităților administrativ-teritoriale 

[14].  

Potrivit art. 706 C.civ., „Pot fi date 

în uzufruct orice bunuri mobile sau 

imobile, corporale ori incorporale, 

inclusiv o masă patrimonială, o 

universalitate de fapt ori o cotă-parte 

din acestea”. Totodată, în art. 707 

C.civ. se prevede că „Uzufructul poartă 

asupra tuturor accesoriilor bunului dat 

în uzufruct, precum şi asupra a tot ce se 

unește sau se încorporează în acesta”. 

În alte cuvinte, din interpretarea 

textelor art.706 și 707 C.civ., rezultă că 

obiectul dreptului de uzufruct îl pot 

forma atât un bun individual determinat 

(uzufructul cu titlu particular), cât şi o 

universalitate (uzufruct universal) sau o 

fracțiune dintr-o universalitate (uzufruct 

cu titlu universal). 

Potrivit prevederilor art. 712 C.civ., 

documents concluded between living 

parties (art.714 of the Civil Code) [13]. 

 

3. The object of the usufruct 

 

With regards to the subject of the 

right of usufruct, it should be noted 

from starters that, since this is a 

dismemberment of the private 

ownership title, as already shown, the 

right of usufruct cannot be established 

in connection to publicly owned 

property, because publicly owned 

property is inalienable [art. 136(4) 

thesis I of the Constitution of Romania] 

and, as such, it is not susceptible of 

dismemberment. It can, however, be 

established over assets that are 

privately owned by the state and the 

administrative-territorial units [14].  

According to art. 706 of the Civil 

Code, “The right of usufruct can be 

granted for any movable or immovable, 

tangible or intangible assets, including 

a patrimonial estate, a factual 

universality or a share thereof”. At the 

same time, art. 707 of the Civil Code 

stipulates that “The usufruct bears on 

all accessories of the usufruct-

subjected property, as well as on all 

that it reunites or incorporates”. 

In other words, the interpretation of 

the provisions in art.706 and 707 of the 

Civil Code, it follows that the subject 

of the right of usufruct can be 

represented both by a clearly 

determined individual asset (the 

usufruct on a particular title), and by a 

universality (universal usufruct) or a 

fraction of a universality (usufruct 

under a universal title). 

According to the provisions in art. 

712 of the Civil Code, the usufruct can 

also be established over consumable 

assets, such as money, grain, drinks 

[15].  In this case, however, the 
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uzufructul poate fi constituit și asupra 

unor bunuri consumptibile, cum ar fi 

bani, grâne, băuturi [15].  În această 

situație, uzufructuarul are dreptul de a 

dispune de acestea, însă cu obligația de 

a restitui bunuri de aceeași cantitate, 

calitate şi valoare sau, la alegerea 

proprietarului, contravaloarea lor la 

data stingerii uzufructului. Uzufructul 

care poartă asupra unor asemenea 

bunuri consumptibile poartă denumirea 

de cvasiuzufruct [16]. 

În acest sens, după cum am mai 

arătat, uzufructul poate avea ca obiect 

unul sau mai multe bunuri 

individualizate, fracțiuni dintr-o 

universalitate sau o universalitate. 

Astfel, de pildă, se poate constitui 

uzufruct universal asupra unui fond de 

comerț [17] care este o universalitate de 

fapt, alcătuit din bunuri corporale și 

incorporale, cum sunt: mărfuri, materii 

prime, clientelă, mărci de fabrică, de 

comerț sau de serviciu, brevete de 

invenție, firma, emblema ori vadul 

comercial [18]. În acest caz, 

uzufructuarul are dreptul să folosească 

materiile prime pentru a obține alte 

mărfuri, să înstrăineze mărfurile și 

produsele obținute pentru realizarea 

unui profit și, totodată, să mențină 

clientela, iar la stingerea uzufructului 

are obligația să restituie proprietarului 

aceeași universalitate de bunuri. La 

încetarea uzufructului, după cum se 

prevede în art. 745 C.civ., uzufructuarul 

are obligația să înlocuiască bunurile 

înstrăinate cu altele similare şi de 

valoare egală. 

În cazul în care uzufructul are ca 

obiect o turmă de animale, 

uzufructuarul dobândește și păstrează 

în proprietate produsele obținute de la 

animale (lâna, laptele, precum și 

animalele obținute din prăsilă care 

depășesc necesarul de înlocuire a 

usufructuary is entitled to dispose of 

the same, subject to an obligation to 

return assets in the same quantity, of 

the same quality and value or, upon the 

owner’s choice, the counter value 

thereof as on the usufruct expiry date. 

The usufruct bearing on such 

consumables is referred to as quasi-

usufruct [16]. 

In this respect, as already shown, the 

usufruct may have as a subject one or 

several individual assets, fractions of a 

universality or a universality. Thus, for 

instance, a universal usufruct may be 

established over a goodwill [17], which 

is a factual universality, made up of 

tangible and intangible assets, such as: 

merchandise, raw material, customers, 

brands, trademarks or service marks, 

patents, company name, logo or good 

custom [18]. In this case, the 

usufructuary is entitled to use the raw 

material in order to obtain other 

merchandises, to alienate the 

merchandises and the goods obtained 

for profit and, at the same time, to 

maintain its customers, being bound to 

return the same universality of assets to 

the owner upon the expiry of the 

usufruct. Upon the termination of the 

usufruct, as stipulated in art. 745 of the 

Civil Code, the usufructuary is bound 

to replace the alienated assets with 

other similar ones, of equal value. 

If the subject of the usufruct is a 

herd, the usufructuary acquires and 

holds ownership over the animal-

derived goods (wool, milk, as well as 

the newly born animals exceeding the 

replacement obligation of the animals 

alienated by sale or by cause of death. 

In case the entire herd is lost for 

reasons not imputable to the 

usufructuary, the latter shall only return 

the skin or counter value thereof, and if 

the herd is only partially lost, the 
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animalelor înstrăinate prin vânzare 

(valorificare) sau datorită morții. În caz 

de pieire a turmei în întregime din 

cauze neimputabile uzufructuarului, 

acesta va restitui numai pieile ori 

valoarea acestora, iar dacă turma nu a 

pierit în întregime, uzufructuarul este 

obligat să înlocuiască animalele pierite 

cu cele de prăsilă (art. 736 C.civ.). 

Uzufructul mai poate avea ca obiect 

și: păduri tinere destinate de 

proprietarul lor unor tăieri periodice 

(art. 717 C.civ.), păduri înalte care au 

fost destinate tăierii regulate (art. 718 

C.civ.), livezi (art. 720 C.civ.), cariere 

de piatră și de nisip aflate în exploatare 

(art. 721 C.civ.), părțile sociale 

corespunzătoare unei societăți 

comerciale (art. 741 C.civ.). 

După cum am mai menționat, 

uzufructul se poate constitui şi asupra 

bunurilor incorporale. În acest sens, 

uzufructul poate fi constituit în 

conformitate cu unele dispoziții 

speciale și asupra creanțelor (art. 738 

C.civ.), asupra rentei viagere (art. 739 

C.civ.) ori asupra capitalului (art. 740 

C.civ.) [19]. În opinia unor autori [20], 

la care achiesăm, „uzufructul constituit 

asupra unei creanțe ori valori imobiliare 

nu mai este un drept real, deoarece nici 

dreptul din care rezultă nu este un drept 

real”. În alte cuvinte, dreptul de 

uzufruct asupra unei creanțe este, în 

realitate, „un simplu drept de folosință 

a creanței” [21]. 

Așadar, dreptul de uzufruct se poate 

constitui asupra oricărui bun din cadrul 

proprietății private. 

 

4. Modalități de constituire a  

dreptului de uzufruct 

 

Din lectura art. 704 alin. (1) C.civ., 

rezultă că „uzufructul se poate constitui 

prin act juridic, uzucapiune sau alte 

usufructuary is bound to replace the 

lost animals with the newly born ones 

(art. 736 of the Civil Code). 

Other subjects of the usufruct may 

be: young forests used by the owner for 

periodical cutting purposes (art. 717 of 

the Civil Code), high forests 

established for regular cutting purposes 

(art. 718 of the Civil Code), orchards 

(art. 720 of the Civil Code), operational 

stone and sand quarries (art. 721 of the 

Civil Code), a company’s shares (art. 

741 of the Civil Code). 

As already mentioned, the usufruct 

can also be established on intangible 

assets. In this respect, the usufruct can 

also be established, according to some 

special provisions, on debt (art. 738 of 

the Civil Code), life annuities (art. 739 

of the Civil Code) or the capital (art. 

740 of the Civil Code) [19]. In some 

authors’ opinion [20], to which we 

agree, “the usufruct established over 

debt or immovable assets no longer is a 

real right, because the right it derives 

from is not a real right either”. In other 

words, the right of usufruct over debt 

actually is “a mere right of use over the 

debt” [21]. 

Hence, the right of usufruct can be 

established over any privately owned 

assets. 

 

4. Means of establishing the 

usufruct right 

 

A review of art. 704(1) of the Civil 

Code shows that the “usufruct may be 

established through a legal act, 

usucaption or by other means 

stipulated under the law, in application 

of the real estate register provisions” 

but, paragraph (2) of the same article 

stipulates that the “usufruct can only be 

established in favor of an existing 

person”. In other words, the usufruct 
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moduri prevăzute de lege, dispozițiile 

în materie de carte funciară fiind 

aplicabile” dar, în alin. (2) al aceluiași 

articol, se dispune că „uzufructul se 

poate constitui numai în favoarea unei 

persoane existente”. În alte cuvinte, 

uzufructul se poate dobândi prin act 

juridic, prin contract sau prin testament 

[22]. 

Prin act juridic inter vivos 

uzufructul poate fi cu titlu oneros ori cu 

titlu gratuit și se poate constitui prin 

două forme: direct ori indirect: 

- în mod direct (convenția ce se 

încheie între proprietar şi cel care va 

beneficia de dreptul de uzufruct, deci 

atunci când proprietarul înstrăinează 

atributele ce compun uzufructul, 

păstrând nuda proprietate); 

- în mod indirect (convenția prin 

care se transmite nuda proprietate, 

transmițătorul reținând pentru sine 

dreptul de uzufruct, de exemplu, 

contractul de vânzare cu reținerea de 

către vânzător a dreptului de uzufruct 

viager). 

Trebuie să precizăm că în cazul în 

care dreptul de uzufruct se constituie 

asupra unui bun imobil, actul juridic 

trebuie să fie încheiat în formă 

autentică, sub sancțiunea nulității 

absolute, deoarece este vorba despre un 

drept real ce urmează să fie înscris în 

cartea funciară (art. 1244 C.civ.). 

După cum am menționat, dreptul de 

uzufruct se poate constitui și prin acte 

juridice mortis causa, testatorul 

dispunând printr-un legat instituirea 

unui drept de uzufruct universal, cu 

titlu universal sau cu titlu particular în 

favoarea unei persoane. 

În art. 704 alin.(1) C.civ. se prevede 

în mod expres că uzufructul se poate 

constitui și prin uzucapiune. Prin 

urmare, pentru dobândirea uzufructului 

bunurilor imobile se vor aplica 

can only be acquired on the basis of a 

legal deed, a contract or by will [22]. 

By means of an inter vivos legal 

deed, the usufruct can be onerous or 

gratuitous and it can be established in 

two ways: directly or indirectly: 

- directly (the agreement concluded 

between the owner and the beneficiary 

of the right of usufruct, i.e., when the 

owner alienates the attributes forming 

the usufruct, while maintaining the 

bare property); 

- directly (the agreement through 

which the bare ownership is assigned, 

the assignor retaining the right of 

usufruct for themselves, for instance, 

the sale and purchase contract where 

the seller retains the life-long right of 

usufruct). 

It should be mentioned that in case 

the right of usufruct is established over 

an immovable asset, the legal deed 

should be authenticated, under the 

sanction of full nullity, because it 

concerns a legal right to be entered 

with the real estate register (art. 1244 

of the Civil Code). 

As already mentioned, the right of 

usufruct may also be established by 

mortis causa deeds, the testator 

disposing, through a legal document, 

the establishment of a universal right 

of usufruct, under a universal or 

particular title, in favor of a person. 

Art. 704(1) of the Civil Code 

expressly stipulates that the usufruct 

can also be established by usucaption. 

Hence, in order to acquire the right of 

usufruct over the property, the 

provisions in art. 930 of the Civil Code 

shall apply, purporting on extra tabular 

usucaption, the ones in art. 931 of the 

Civil Code, on tabular, or movable 

usucaption, in so far as the exerted 

possession fell under the scope of the 

right of usufruct, not under that of the 
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dispozițiile art. 930 C.civ., referitoare la 

uzucapiune extratabulară, cele ale 

art.931 C.civ., privind uzucapiunea 

tabulară, sau mobiliară, în măsura în 

care posesia exercitată a fost 

corespunzătoare dreptului de uzufruct, 

iar nu dreptului de proprietate (art. 939 

C.civ.) [23]. 

Art. 704 alin.(1) C.civ. mai prevede 

că uzufructul se poate dobândi și prin 

alte moduri stabilite de lege. De 

exemplu, potrivit art. 390 C.civ., în 

cazul divorțului pronunțat din culpa 

exclusivă a soțului pârât, soțul 

reclamant poate beneficia de o prestație 

compensatorie [24], în temeiul art. 392 

alin. (1) C.civ. [25]. 

 

Concluzii 

 

Din cele menționate rezultă că 

dreptul de uzufruct se poate constitui 

asupra oricărui bun din cadrul 

proprietății private iar uzufructul este 

un drept real principal, esențialmente 

temporar și se poate dobândi prin act 

juridic, prin contract sau prin testament. 

Prin act juridic inter vivos 

uzufructul poate fi cu titlu oneros ori cu 

titlu gratuit și se poate constitui prin 

două forme: direct ori indirect, iar prin 

act juridic mortis causa, testatorul 

dispune printr-un legat instituirea unui 

drept de uzufruct universal care poate fi 

cu titlu universal sau cu titlu particular 

în favoarea unei persoane. 

De asemenea, după cum se prevede, 

de altfel, și în art. 704 alin. (1) C.civ., 

uzufructul se poate constitui și prin 

uzucapiune ori prin alte moduri stabilite 

de lege.  

Totodată, trebuie reținut că 

uzufructul fiind un dezmembrământ al 

dreptului de proprietate privată, dreptul 

de uzufruct nu se poate constitui având 

ca obiect bunuri din domeniul public, 

ownership title (art.939 of the Civil 

Code) [23]. 

Art. 704(1) of the Civil Code further 

stipulates that the usufruct may also be 

acquire via other means stipulated 

under the law. For instance, according 

to art.390 of the Civil Code, in the case 

of a divorce ordered for the exclusive 

fault of a defendant, the claimant 

spouse is entitled to ancillary relief 

[24], pursuant to art. 392(1) of the Civil 

Code [25]. 

 

Conclusions 

 

The above shows that the right of 

usufruct may be established over any 

forms of private property, the usufruct 

being a main real right, essentially 

temporary, and acquirable through a 

legal deed, a contract or by will. 

By means of an inter vivos legal 

deed, the usufruct can be onerous or 

gratuitous and it can be established in 

two ways: directly or indirectly, 

whereas through a mortis causa deed, 

the testator disposes, through a legal 

document, the establishment of a 

universal right of usufruct, under a 

universal or particular title, in favor of 

a person. 

Moreover, as actually also stipulated 

in art. 704(1) of the Civil Code, the 

usufruct may also be established by 

usucaption or other means established 

under the law. 

It should further be noted that, since 

the usufruct is a dismemberment of the 

ownership title, the right of usufruct 

cannot be established over publicly 

owned property, because, according to 

the provisions in the Constitution of 

Romania, the public ownership title is 

inalienable and, thus, not susceptible of 

dismemberment. It can, however, be 

established over assets that are 
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deoarece potrivit prevederilor 

consfințite în Constituția României, 

dreptul de proprietate publică este 

inalienabil și, astfel, nu este susceptibil 

de dezmembrare. Poate, însă, să se 

constituie având ca obiect dreptul de 

proprietate asupra bunurilor aflate în 

proprietatea privată a statului și 

unităților administrativ-teritoriale.  
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București, 2018, pp. 301-302. 

[13] Potrivit art.714 C.civ., „(1) În absența 

unei prevederi contrare, uzufructuarul 

poate ceda dreptul său unei alte 

persoane fără acordul nudului 

proprietar, dispozițiile în materie de 

carte funciară fiind aplicabile. (2) 

Uzufructuarul rămâne dator exclusiv 

față de nudul proprietar numai pentru 

obligațiile născute înainte de cesiune. 

Până la notificarea cesiunii, 

uzufructuarul şi cesionarul răspund 

to alter it.” 

[9] Gabriel Boroi, Carla Alexandra 

Anghelescu, Bogdan Nazat, op.cit., 

(2013), p.177. For other definitions, also 

see Corneliu, Drept civil. Drepturile 

reale principale în reglementarea 

noului Cod civil, 3rd issue, revisited and 

updated, “Hamangiu” Printing House, 

Bucharest, 2017, p. 266; Valeriu Stoica, 

op.cit., (2017), p.229; Eugen Chelaru, 

Drept civil. Drepturile reale principale, 

5th Issue, C.H. Beck Printing House, 

Bucharest, 2019, p.369. 

[10] Constantin Hamangiu, I. Rosetti 

Bălănescu, Alexandru Băicoianu, Tratat 

de drept civil român, 2nd Volume, 

Restitutio Collection, All Beck Printing 

House, Bucharest, 2002, p.193. 

[11] Liviu Pop, Dreptul de proprietate și 

dezmembrămintele sale, “Lumina Lex” 

Printing House, Bucharest, 2001, p.159. 

[12] For further details, see Valeriu Stoica, 

op.cit., (2017), pp.230-232; Eugen 

Chelaru, op.cit., (2019); Ovidiu 

Ungureanu, Cornelia Munteanu, op.cit., 

(2008), pp.470-473; Cristian Jora, Ioan 

Ciochină Barbu, Drept civil. Drepturile 

reale, 3rd Issue, revisited and 

supplemented, “Universul Juridic” 

Printing House, Bucharest, 2019, 

pp.225-228; Corneliu Turianu, Andrei 

Duțu, Drept civil. Compendiu, 

“Universul Juridic” Printing House, 

Bucharest, 2018, pp301-302. 

[13] According to art.714 of the Civil 

Code, “(1) Unless stipulated otherwise, 

the usufructuary may assign their right 

to another person without the consent of 

the bare owner, in application of the 

real estate register provisions. (2) The 

usufructuary shall only be held liable 

towards the bare owner for the 

obligations occurring prior to such 

assignment. Up to the notification of the 

assignment, the usufructuary and the 

assignee shall be jointly liable for the 

compliance with all their obligations 

towards the bare owner.(3) After the 

notification of the assignment, the 

assignee shall only be liable towards the 

bare owner for all the obligations 
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solidar pentru îndeplinirea tuturor 

obligațiilor față de nudul proprietar.(3) 

După notificarea cesiunii, cesionarul 

este dator față de nudul proprietar 

pentru toate obligațiile născute după 

notificarea cesiunii. În acest caz, 

uzufructuarului i se aplică, în mod 

corespunzător, dispozițiile legale din 

materia fideiusiunii. (4) După cesiune, 

dreptul de uzufruct continuă, după caz, 

până la împlinirea termenului inițial 

sau până la decesul uzufructuarului 

inițial”. 

[14] Valeriu Stoica, op.cit., (2017), p. 232; 

Corneliu Bîrsan, op.cit., p. 269. 

[15]  După cum se observă chiar din textul 

art. 712 C.civ., această enumerare a 

bunurilor consumptibile nu este 

limitativă ci exemplificativă. Această 

regulă generală se aplică la toate 

bunurile consumptibile. 

[16] Constantin Hamangiu, I. Rosetti 

Bălănescu, Alexandru Băicoianu, 

op.cit., p. 195; Matei B. Cantacuzino, 

Elementele dreptului civil, Editura All 

Educațional, București, 1998, p. 154. 

[17] Pentru detalii cu privire la fondul de 

comerț, a se vedea Dumitru Rădescu, 

Elena Rădescu, Georgeta Stoican, 

Dicționar de drept civil și proceduri 

civile, Ediția 2, Editura C.H. Beck, 

București, 2017, p. 497. 

[18] Valeriu Stoica, op.cit., (2017), p.232; 

Eugen Chelaru, op.cit., (2019), p.370; 

Cristian Jora, Ioan Ciochină Barbu, 

op.cit., (2019), p. 229. 

[19] A se vedea, Ioan Popa, Uzufructul 

acțiunilor și al părților sociale, în 

„Dreptul”, nr.10/2005, pp. 74-78. 

[20] Gabriel Boroi, Carla Alexandra 

Anghelescu, Bogdan Nazat, op.cit., 

(2013), p. 179; Gabriel Boroi, Mona-

Maria Pivniceru, Carla Alexandra 

Anghelescu, Dragoș-Nicolae Dumitru, 

Bogdan Nazat, Ioana Nicolae, Teona 

Rădulescu, Tudor-Vlad Rădulescu,  

Fișe de drept civil: partea generală, 

persoane, drepturi reale principale, 

obligații, contracte, succesiuni, familie, 

Ediția a II-a, Editura Hamangiu, 

București, 2017, p. 346. 

entangled by the notification of the 

assignment. In this case, the legal 

provisions in the field of fidejussion 

shall adequately apply to the 

usufructuary. (4) After the assignment, 

the right of usufruct shall remain in 

force, as applicable, up to the elapse of 

the initial term, or up to the decease of 

the initial usufructuary”. 

[14] Valeriu Stoica, op.cit., (2017), p.232; 

Corneliu Bîrsan, op.cit., p.269. 

[15]  As noticeable from the very 

provisions in art.712 of the Civil Code, 

this listing of consumables is not 

exhaustive, but, rather, informative. 

This general rules applies to all 

consumables. 

[16] Constantin Hamangiu, I. Rosetti 

Bălănescu, Alexandru Băicoianu, 

op.cit., p.195; Matei B. Cantacuzino, 

Elementele dreptului civil, “All 

Educațional” Printing House, Bucharest, 

1998, p.154. 

[17] For details on the goodwill, see 

Dumitru Rădescu, Elena Rădescu, 

Georgeta Stoican, Dicționar de drept 

civil și proceduri civile, 2nd Issue, C.H. 

Beck Printing House, Bucharest, 2017, 

p.497. 

[18] Valeriu Stoica, op.cit., (2017), p.232; 

Eugen Chelaru, op.cit., (2019), p.370; 

Cristian Jora, Ioan Ciochină Barbu, 

op.cit., (2019), p.229. 

[19] See, Ioan Popa, Uzufructul acțiunilor 

și al părților sociale, in “Dreptul”, issue 

10/2005, pp.74-78. 

[20] Gabriel Boroi, Carla Alexandra 

Anghelescu, Bogdan Nazat, op.cit., 

(2013), p.179; Gabriel Boroi, Mona-

Maria Pivniceru, Carla Alexandra 

Anghelescu, Dragoș-Nicolae Dumitru, 

Bogdan Nazat, Ioana Nicolae, Teona 

Rădulescu, Tudor-Vlad Rădulescu,  Fișe 

de drept civil: partea generală, 

persoane, drepturi reale principale, 

obligații, contracte, succesiuni, familie, 

2nd Issue, “Hamangiu” Printing House, 

Bucharest, 2017, p.346. 

[21] For further details on immovable asset 

usufruct, see Ioan Popa, Despre 

uzufructul valorilor mobiliare în 
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[21] Pentru dezvoltări cu privire la 

uzufructul valorilor mobiliare, a se 

vedea Ioan Popa, Despre uzufructul 

valorilor mobiliare în viziunea noului 

Cod civil, în „Revista română de drept 

privat” nr. 4/2015, pp. 106-127. 

[22] Pentru detalii, a se vedea Cristian Jora, 

Ioan Ciochină Barbu, op.cit., (2019). 

[23] Pentru exemplificări Gabriel Boroi, 

Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan 

Nazat, op.cit., (2013), p. 180. 

[24] Potrivit art. 390 alin. (1) C.civ., „În 

cazul în care divorțul se pronunță din 

culpa exclusivă a soțului pârât, soțul 

reclamant poate beneficia de o prestație 

care să compenseze, atât cât este 

posibil, un dezechilibru semnificativ pe 

care divorțul l-ar determina în 

condiţiile de viață ale celui care o 

solicită”. 

[25] Potrivit art. 392 alin. (2) C.civ., 

„Prestația compensatorie poate fi 

stabilită în bani, sub forma unei sume 

globale sau a unei rente viagere, ori în 

natură, sub forma uzufructului asupra 

unor bunuri mobile sau imobile care 

aparțin debitorului”. 

 

 

 

 

 
 

viziunea noului Cod civil, in “Revista 

română de drept privat” issue 4/2015, 

pp.106-127. 

[22] For details, see Cristian Jora, Ioan 

Ciochină Barbu, op.cit., (2019). 

[23] For examples, see Gabriel Boroi, 

Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan 

Nazat, op.cit., (2013), p.180. 

[24] According to art.390(1) of the Civil 

Code, “In case the divorce is ordered 

out of the exclusive fault of the 

defendant spouse, the claimant spouse is 

entitled to ancillary relief, meant to 

make up, as much as possible, for the 

unbalance the divorce would cause in 

the living standard of the claimant”. 

[25] According to art.392(2) of the Civil 

Code, “The ancillary relieve may be set 

in money, under the form of a total 

amount or life-long annuity, or in kind,, 

under the form of movable or 

immovable assets belonging to the 

debtor”. 
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Rezumat: Engleza juridică sau 

„legaleza”, după cum mai este cunoscută, 

este un limbaj specific care diferă în 

moduri variate de limba engleză comună 

iar utilizarea sau traducerea acestuia 

impune cunoștințe textuale, stilistice și 

lexicale solide. Ca în multe alte cazuri de 

traduceri foarte specializate, o colaborare 

strânsă între un profesionist în domeniul 

dreptului și un translator ar fi soluția 

ideală, deoarece aspectele implicate se 

referă atât la substanță (adaptarea 

dreptului la tradițiile culturale, politice și 

sociale ale unei țări) cât și la formă 

(particularitățile morfologice, sintactice și 

lexicale ale unui limbaj arhaic și 

conservator). Cu toate acestea, deoarece o 

astfel de colaborare nu este întotdeauna 

posibilă, translatorul trebuie să fie 

conștient cu privire la unele din cele mai 

dificile aspecte ale limbajului juridic, cele 

legate de utilizarea latinismelor și a 

arhaismelor.  

 

Cuvinte cheie: legaleza; latinisme; 

arhaisme; traduceri juridice; terminologie 

juridică. 

Încadrarea subdomeniului: Drept civil 

 

 

Introducere 

 

După cum se afirmă în mod 

obișnuit, „imediat ce citești ceva și nu 

înțelegi, poți fi aproape sigur că a fost 

redactat de un avocat. Apoi, dacă dai 
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Abstract: Legal English, or legalese as 

it is also widely known, is a peculiar 

language that differs in many ways from 

plain English and its use or translation 

requires a sound textual, stylistic and 

lexical knowledge. Like in many other 

cases of highly specialized translations, a 

close collaboration between a legal 

professional and a translator would be 

the ideal solution because the issues 

concerned refer both to the substance 

(adaptation of the law to the cultural, 

political and social traditions of a 

country) and to the form (the 

morphological, syntactic and lexical 

peculiarities of an archaic and 

conservative language). However, as such 

collaboration is not always possible, a 

translator should be aware of some of the 

most challenging aspects concerning the 

use of Latinisms and archaisms in legal 

texts.  

 

 

Keywords: legalese; Latinisms; 

archaisms; legal translation; legal 
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Introduction 

 

As an old saying goes, “The minute 

you read something and you can't 

understand it, you can almost be sure 

it was drawn up by a lawyer.  Then, if 
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textul unui alt avocat și nici acesta nu 

știe ce înseamnă, atunci poți fi sigur că 

a fost redactat de un avocat”. Engleza 

juridică poate fi plină de surprize 

pentru un cititor neavizat, deoarece se 

bazează într-o mare măsură pe un fond 

comun, care ar putea fi descris ca un 

împrumut sau pur și simplu un transfer 

de termeni care aparțin limbii franceze, 

latine, grecești sau chiar arabe. Cu greu 

poți citi câteva pagini scrise în engleza 

juridică, fără a da peste cuvinte care ne 

amintesc fie de o limbă franceză, pe 

care nici chiar francezii nu o mai 

folosesc (indiferent de frumoasa lor 

origine latină), fie de o limbă latină, 

care nu a trecut niciodată prin filtrul 

continental și care a fost importată și 

naturalizată de cealaltă parte a 

Canalului Mânecii - respinsă de limbile 

romanice și adoptată de o limbă 

germanică. Există un consens în ceea 

ce privește faptul că discursul juridic 

include o limbă lipsită de naturalețe și 

care susține păstrarea unor forme 

arhaice (1) și o utilizare recurentă a 

latinismelor (2). Obiectul acestui articol 

este legat de prezența latinismelor și a 

arhaismelor în textele juridice și scopul 

său este de a clarifica unele dificultăți 

de traducere întâlnite în cazul unor 

astfel de texte.  

 

1. Utilizarea latinismelor în 

engleza juridică 

 

Deși limba latină nu mai este 

limbajul dreptului, a lăsat urme 

semnificative în limbajul juridic al 

limbilor moderne, atât în materie de stil 

cât și în materie de terminologie. După 

cum observă un autor (3), atât în 

limbile romanice cât și în limba 

engleză, vocabularul care provine din 

limba latină juridică a fost păstrat în 

mare măsură în forma lui originală sau 

you give it to another lawyer to read 

and he doesn't know just what it 

means, why then you can be sure it 

was drawn up by a lawyer”. Legal 

English can be full of surprises for an 

unsuspicious reader, as it relies 

heavily on a common fund which 

could be described as a loan or simply 

a transfer of terms belonging to 

French, Latin, Greek or even Arabic. 

One can hardly read a couple of pages 

of legal English without stumbling on 

words that either remind us of a 

French that even the French no longer 

use (regardless of their wonderful 

Latin origin) or of a Latin which has 

never crossed through a continental 

filter and which was imported and 

naturalized on the other side of the 

English Channel - dismissed by 

Roman languages and adopted by a 

German language. There is a 

consensus that the legal discourse 

comprises a language which is 

deprived of naturalness and which 

argues for the preservation of archaic 

forms (1) and recurrent usage of 

Latinisms (2). The subject of this 

article refers to the presence of 

Latinisms and archaisms in the 

structure of legal English and its aim 

is to shed some light on the 

translation difficulties encountered 

when dealing with such texts.  

 

1. The Use of Latinisms in Legal 

English 

 

Although Latin is no longer the 

language of law, it has left significant 

traces in the legal language of modern 

languages, both in terns of style and 

in terms of terminology. As one 

author notices (3), in both Roman 

languages and in English, the 

vocabulary that comes from legal 
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a fost modificat în mod nesemnificativ. 

În aceste limbi, cuvintele de origine 

latină sunt împrumuturi sau calchieri 

folosite ca model structural pentru a 

forma noi cuvinte în limbile moderne. 

Câteva exemple de astfel de transferuri 

din limba engleză includ cuvinte 

precum legislator, cession, regime, 

constitution, adjudication, clause sau 

act, toate de origine latină. Pe de altă 

parte, textele moderne abundă în citate 

latine, fie sub forma unor termeni, 

expresii sau aforisme, motivat de 

dorința de a conferi textelor juridice un 

efect retoric. Din această perspectivă, 

după cum susțin unii autori (4), limba 

latină este folosită ca mijloc estetic 

pentru a impresiona cititorii sau pentru 

a demonstra competența profesională a 

clasei juridice, retorica sistemului 

juridic dobândind astfel o bază solidă și 

prestigiu. În ciuda mișcărilor care cer 

mai multă claritate în textele juridice, 

expresiile latinești sunt încă folosite în 

limbajul juridic, în special în 

argumentația legală. Oponenții unui 

exces de reformă lingvistică susțin că 

latinismele servesc un scop precis, 

deoarece evită ambiguitatea și că astfel 

de termeni consacrați pot ajuta la 

dezvoltarea unei „lingua franca” pentru 

profesioniștii din domeniul dreptului. 

După cum afirmă Alcaraz în cartea sa 

(5), era inevitabil pentru dreptul 

englezesc să nu scape de influența 

limbii latine, care era susținută de 

influența bisericii romane în Europa, pe 

de o parte, și care era folosită la scară 

largă ca limba cunoașterii și a 

literaturii, pe de cealaltă parte. 

Indiferent de motive, prezența 

latinismelor în textele juridice este o 

realitate care nu poate fi negată; de 

fapt, după cum se arată într-un studiu 

efectuat în regiunea Quebec din Canada 

(6) folosind un software specializat de 

Latin has been largely kept in their 

original forms or have been 

insignificantly modified. In these 

languages, words of Latin origin are 

loans or transfers used as a structural 

model to form new words in modern 

languages. A few examples of such 

loans in English include words such 

as: legislator, cession, regime, 

constitution, adjudication, clause or 

act, all of Latin origin. On the other 

hand, modern texts abound in Latin 

quotations, either under the form of 

terms, expressions or aphorisms, 

arguably to confer the legal texts a 

rhetoric effect. From this perspective, 

as some authors argue (4), Latin is 

used as an esthetic means to impress 

the readers or to show the 

professional competence of the legal 

class, the rhetoric of the legal system 

thus acquiring a firm basis and 

prestige. Despite the movements 

demanding clarity in legal texts, Latin 

expressions are still used in legal 

language, especially in legal 

argumentation. Opponents of an 

excess of linguistic reform argue that 

Latinisms serve a purpose, as they 

avoid ambiguity, and that such clear-

cut terms may help towards the 

development of an international 

„lingua franca” for legal 

professionals. As Alcaraz points out 

in his book (5), it was unavoidable for 

English law to escape the influence of 

Latin, which was backed by the 

influence of the Roman Church over 

Europe on the one hand, and which 

was widely used worldwide as a 

language of learning and literature, on 

the other hand. Regardless of the 

underlying motives, the presence of 

Latinisms in legal texts is an 

undeniable reality; as a matter of fact, 

as it is shown in a study conducted in 
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contorizare a termenilor pe un număr 

de peste 1600 texte juridice, au fost 

identificate mai mult de 603 cuvinte și 

expresii latinești, care fac parte 

integrantă din dreptul pozitiv din 

Quebec. Dintre aceste unități, anumiți 

termeni au avut un număr impresionant 

de utilizări: “affidavit” (1400), 

“certiorari” (1099), “mandamus” 

(1127), “quo” 1991, “re” (1836) sau 

“vires” (1724). 

Prezența cuvintelor latinești în 

textele juridice din limba engleză 

(traduse în limba română), ridică puține 

probleme pentru traducătorii români, 

deoarece de cele mai multe ori acestea 

nu sunt traduse, ci preluate ca atare. 

Mai mult, deoarece limba română are o 

origine latină, de obicei nu există nici 

probleme legate de pronunție (spre 

deosebire de pronunția în limba engleză 

a cuvintelor latine, care rămâne de 

multe ori un mister pentru profani). 

Scopul acestui articol este de a indica 

unele exemple practice pentru a 

îmbunătăți calitatea traducerilor din 

limba română în limba engleză folosind 

aceste latinisme, care nu se numără 

printre primele alegeri ale multor 

traducători și care vor crește în mod 

semnificativ calitatea generală a 

traducerii. Tabelul 1 de mai jos ne arată 

10 astfel de exemple practice:  
 

Tabelul 1: Utilizarea latinismelor în traducerile 

din limba română în limba engleză a textelor 

juridice 

Română Engleză 

  

În caz de 

faliment, când 

debitorul intră în 

insolvență, 

creditorii sunt, în 

general, de acord 

să accepte o cotă 

parte din ceea ce 

li se datorează. 

In a bankruptcy 

case, when the 

debtor is 

insolvent, 

creditors 

generally agree 

to accept a pro 

rata share of 

what is owed to 

the Quebecois region of Canada (6) 

using a computerized tracking 

software on more than 1600 legal 

units, more than 603 Latin words and 

phrases were found, which form a 

constitutive part of the positive 

Quebecois law. Out of these units, 

certain terms witnessed an impressive 

number of occurrences: “affidavit” 

(1400), “certiorari” (1099), 

“mandamus” (1127), “quo” 1991, 

“re” (1836) or “vires” (1724). 

The presence of Latin words in 

English legal texts poses few 

challenges for a Romanian translator, 

as most times the terms are not 

translated but used as such. Moreover, 

as Romanian is a Latin language, 

regularly there are not issues 

regarding pronunciation, either 

(unlike English pronunciation of Latin 

words, which is simply a mystery for 

laymen). The purpose of this article is 

to show a few practical examples to 

improve Romanian to English 

translations using some of these 

Latinisms, which are not among the 

first choice of many translators and 

which significantly enhance the 

overall quality of translations. Table 1 

below shows 10 such practical 

examples: 
 

Table 1: The Use of Latinisms in Romanian - 

English Translations of Legal Texts 

Romanian  English  

  

În caz de 

faliment, când 

debitorul intră 

în insolvență, 

creditorii sunt, 

în general, de 

acord să accepte 

o cotă parte din 

ceea ce li se 

datorează. 

In a bankruptcy 

case, when the 

debtor is 

insolvent, 

creditors 

generally agree 

to accept a pro 

rata share of 

what is owed to 

them. 
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 them. 

Astfel de audieri 

au loc, de regulă, 

când probele la 

prima vedere 

sugerează că un 

doctor a avut un 

comportament 

total lipsit de 

profesionalism. 

 

Such hearings 

are usually 

launched when 

prima facie 

evidence 

suggests a 

doctor has 

engaged in 

serious 

unprofessional 

conduct. 

 

Între 1805 şi 

1914, membrii 

dinastiei aflată în 

fruntea Egiptului 

au condus în 

calitate de 

viceregi de drept 

ai Imperiului 

Otoman, dar au 

acționat de fapt 

(în practică) în 

calitate de 

conducători 

independenți. 

 

Between 1805 

and 1914, the 

ruling dynasty of 

Egypt ruled as 

de jure viceroys 

of the Ottoman 

Empire but acted 

as de facto 

independent 

rulers. 

Tribunalul a 

decis că decizia 

Ministrului a fost 

de bună 

credință. 

 

The Court 

concluded that 

the Minister’s 

decision was 

bona fide. 

Procesul a fost 

amânat până la o 

durată 

nedeterminată. 

 

The trial was 

adjourned sine 

die. 

 

Evenimente de 

forță majoră care 

includ, printre 

altele, cutremure, 

inundații, greve, 

oprirea 

producției etc. 

Force majeure 

events which 

include, inter 

alia, 

earthquakes, 

floods, strikes, 

lockouts, etc. 

 

Astfel de audieri 

au loc, de 

regulă, când 

probele la prima 

vedere 

sugerează că un 

doctor a avut un 

comportament 

total lipsit de 

profesionalism. 

 

Such hearings 

are usually 

launched when 

prima facie 

evidence 

suggests a 

doctor has 

engaged in 

serious 

unprofessional 

conduct. 

 

Între 1805 şi 

1914, membrii 

dinastiei aflată 

în fruntea 

Egiptului au 

condus în 

calitate de 

viceregi de drept 

ai Imperiului 

Otoman, dar au 

acționat de fapt 

(în practică) în 

calitate de 

conducători 

independenți. 

 

Between 1805 

and 1914, the 

ruling dynasty 

of Egypt ruled 

as de jure 

viceroys of the 

Ottoman 

Empire but 

acted as de 

facto 

independent 

rulers. 

Tribunalul a 

decis că decizia 

Ministrului a 

fost de bună 

credință. 

 

The Court 

concluded that 

the Minister’s 

decision was 

bona fide. 

Procesul a fost 

amânat până la 

o durată 

nedeterminată. 

 

The trial was 

adjourned sine 

die. 

 

Evenimente de 

forță majoră 

care includ, 

printre altele, 

cutremure, 

inundații, greve, 

Force majeure 

events which 

include, inter 

alia, 

earthquakes, 

floods, strikes, 
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Un ordin de 

menținere a 

situației curente 

emis în contextul 

dreptului muncii 

poate fi folosit 

pentru a 

împiedica 

concedierea sau 

discriminarea 

angajaților după 

ce au făcut o 

plângere. 

 

A status quo 

order issued in 

the context of 

labor law may 

be used to 

prevent 

employees from 

being fired or 

discriminated 

against after the 

filing of a 

grievance. 

 

Un cumpărător 

de rea credință 

este o persoană 

care cumpără un 

bun de de la o 

alta știind că 

acesta a fost 

furat. 

 

A mala fide 

purchaser is a 

person buying 

property from 

another with the 

knowledge that it 

has been stolen. 

Acordul a fost 

declarat nul de la 

început.   

 

The agreement 

was declared 

void ab initio. 

Există o regulă 

generală de a nu 

pune sub acuzare 

dacă nu este 

determinat 

corpul delict, 

respectiv până la 

găsirea 

cadavrului.  

It is a general 

rule not to 

convict unless 

the corpus 

delicti can be 

established, that 

is, until the dead 

body has been 

found. 

 

Deși, pe bună dreptate, „de la 

început” este o variantă foarte bună 

pentru „ab initio” și „printre altele” 

poate înlocui cu succes mai rafinatul 

“inter alia”, există o anumită savoare 

legată de utilizarea latinismelor care 

altfel s-ar pierde și astfel de traduceri 

nu reușesc să surprindă esența 

oprirea 

producției etc. 

 

lockouts, etc. 

Un ordin de 

menținere a 

situației curente 

emis în contextul 

dreptului muncii 

poate fi folosit 

pentru a 

împiedica 

concedierea sau 

discriminarea 

angajaților după 

ce au făcut o 

plângere. 

 

A status quo 

order issued in 

the context of 

labor law may 

be used to 

prevent 

employees from 

being fired or 

discriminated 

against after the 

filing of a 

grievance. 

 

Un cumpărător 

de rea credință 

este o persoană 

care cumpără un 

bun de de la o 

alta știind că 

acesta a fost 

furat. 

 

A mala fide 

purchaser is a 

person buying 

property from 

another with the 

knowledge that 

it has been 

stolen. 

Acordul a fost 

declarat nul de 

la început.   

 

The agreement 

was declared 

void ab initio. 

Există o regulă 

generală de a nu 

pune sub 

acuzare dacă nu 

este determinat 

corpul delict, 

respectiv până 

la găsirea 

cadavrului.  

It is a general 

rule not to 

convict unless 

the corpus 

delicti can be 

established, that 

is, until the 

dead body has 

been found. 

 

While admittedly “from the 

beginning” is a perfectly good 

translation for “ab initio” or “among 

others” can replace successfully the 

fancier “inter alia”, there is a certain 

flavor related to Latinisms that is 
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„legalezei”, care este definită într-o 

proporție covârșitoare de conservatism 

(7) și de o utilizare generalizată a unor 

termeni, care deja și-au câștigat un 

anumit înțeles în context juridic și care 

au o șansă mai mare de a elimina 

ambiguitatea, inamicul principal al 

textelor juridice. Mai mult, din 

perspectiva unui context mai larg, care 

cuprinde și alte aspecte legate de 

particularitățile limbii engleze juridice, 

precum prezența elementelor deictice 

(“herein”, “heretofore”, “hereinafter”, 

“thereafter”, aforementioned” etc.), 

utilizarea unei redundanțe expresive 

(“aid and abet”, “lands and tenements”, 

“represents and warrants”, “any and 

all”, “by and between” etc.) sau 

folosirea arhaismelor, care va fi 

descrisă în continuarea acestui articol, 

respectarea sau nerespectarea unor 

astfel de principii ale traducerii textelor 

juridice (8) influențează puternic 

calitatea traducerii și poate conduce la 

potențiale neînțelegeri, confuzie și 

ambiguitate, fără a menționa 

implicațiile legale dramatice ale 

oricăror erori de traducere.  

 

2. Utilizarea arhaismelor în 

engleza juridică   

 

Arhaismele dau o savoare de 

formalitate documentelor juridice. 

Mulți autori contemporani încă preferă 

vechile forme, precum “fortwith” ca 

substitut pentru “right away”, “to 

inquire” în loc de “to ask” sau 

terminația “eth” pentru persoana a treia 

singular la prezentul simplu, ca 

alternativă pentru terminația modernă 

în „es”: (“witnesseth” în loc de 

“witnesses”).  Pe lângă formalitate, 

utilizarea conservatoare a acestor 

termeni, mai degrabă învechiți, 

transmite siguranță și conveniență. Ca 

otherwise lost and such translations 

fail to capture the essence of legalese, 

which is all about conservatism  (7) 

and generalized use of terms that have 

already won a certain significance in a 

legal context and have a higher 

chance of eliminating ambiguity, the 

archenemy of all legal texts. 

Furthermore, when seen in the larger 

context of all other aspects related to 

the peculiarities of legalese, such as 

the presence of deictic forms 

(“herein”, “heretofore”, “hereinafter”, 

“thereafter”, aforementioned”, etc.), 

the use of expressive redundancy 

(“aid and abet”, “lands and 

tenements”, “represents and 

warrants”, “any and all”, “by and 

between”, etc.) or the use of 

archaisms which will be further 

described in this article, the 

compliance or non-compliance with 

such principles in the translation of 

legal texts (8) will hugely influence 

the overall translation quality and can 

lead to potential misunderstanding, 

confusion and ambiguity, not to 

mention the dramatic legal 

implications of any translation errors. 

 

2. The Use of Archaisms in Legal 

English  

 

Archaisms give a flavor of 

formality to the legal document. Most 

contemporary authors still prefer old 

forms such as “fortwith” as a 

substitution for “right away”, “to 

inquire” rather than “to ask” or the 

“eth” ending for the third person 

singular of the present tense as an 

alternative for the modern “es”: 

(“witnesseth” instead of “witnesses”).  

Beside formality, the conservative use 

of these rather old terms conveys both 

safety and convenience. With 
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urmare a utilizării repetate, unii din 

acești termeni au dobândit în timp o 

interpretare autoritară și, prin urmare, 

modificarea acestora este însoțită de un 

anumit risc. Este principiul descris de 

Crystal și Davy în 1986 (9): “what has 

been tested and found adequate is best 

not altered”. Un ton ușor arhaic este 

obținut, de asemenea, prin utilizarea 

anumitor locuțiuni prepoziționale, 

precum pursuant to (folosit frecvent în 

contracte) sau subject to. Se mai poate 

identifica și un anumit grad de sexism, 

de exemplu judecătorii care îi numesc 

pe ceilalți judecători de același rang 

brethren (frați). Alte exemple comune 

de arhaisme includ deemed, imbibe, 

devise and bequeath, chattel (bunuri 

personale), said and such (ca 

adjective), oath, ordeal, prior to etc.  

Unele din ele pot fi simplificate: 

adequate number of poate fi înlocuit de 

enough, at the time when de when, for 

the duration of de during, during such 

time as de while sau the reason being 

that de because.  

Alături de alte forme de legalism și 

termeni avocățești, arhaismele aparțin 

stilului formal, care ajută la concizia și 

precizia mesajului, dar care, din 

nefericire, ridică multe probleme de 

înțelegere pentru cititorii de rând. Deși 

toate limbile sunt deschise schimbării și 

suferă modificări frecvente și abrupte, 

printr-o adăugare constantă de noi 

termeni care reflectă o lume în continuă 

schimbare, în cazul scrierii juridice 

avem un regim conservator, rezistent la 

schimbare (10). În aceeași perspectivă, 

Crystal & Davy (11) afirmă că “it is 

especially noticeable that any passage 

of legal English is usually well studded 

with archaic words and phrases of a 

kind that could be used by no one else 

but lawyers”. Se poate afirma că fiecare 

limbaj specializat își dezvoltă propriile 

repeated use, some of these terms 

have acquired in time an authoritative 

interpretation and therefore altering 

them may come with a risk. It is the 

principle described by Crystal and 

Davy in 1986 (9): “what has been 

tested and found adequate is best not 

altered”. Slightly archaic tone is 

achieved using certain prepositional 

phrases such as pursuant to (very 

often used in contracts) or subject to. 

A certain degree of sexism can also be 

found, e.g. judges calling judges of 

the same rank brethren. Other 

common examples of archaisms 

include deemed, imbibe, devise and 

bequeath, chattel (movable goods), 

said and such (as adjectives), oath, 

ordeal, prior to, etc.  Some of them 

can be simplified as well: adequate 

number of /enough, at the time 

when/when, for the duration 

of/during, during such time as/while, 

the reason being that/because.  

Alongside other forms of legalism 

and lawyerism, archaisms belong to 

the formal style, which adds to the 

conciseness and accuracy of the 

message, but which unfortunately 

raises many comprehension problems 

for the common readers. While all 

languages are open to change and 

witness frequent and abrupt 

developments, with a constant 

addition of newly coined terms to 

reflect an ever-changing world, in 

case of legal writing we have a 

conservative genre, impervious to 

change (10). In a similar line of 

thought, Crystal & Davy (11) state 

that “it is especially noticeable that 

any passage of legal English is 

usually well studded with archaic 

words and phrases of a kind that could 

be used by no one else but lawyers”. 

It could be argued that every 
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trăsături și un jargon specific care este 

greu de înțeles sau urmărit de 

nespecialiști; cu toate acestea, în cazul 

limbii engleze juridice, caracterul său 

tehnic i-a determinat pe mulți critici să 

afirmă că limbajul juridic diferă de alte 

limbaje deoarece “the language of law 

is not just English as ordinarily 

understood, but a varietal system of 

technical terms, situational meanings, 

complicated procedural arrangements, 

etc., which communicates, at least 

among law men, in a unique style, 

imperceptibility interwoven with 

certain juristic traits and judicial 

qualities” (12).  

Ca și în cazul latinismelor, utilizarea 

de către traducătorii români a 

arhaismelor este departe de a fi prima 

alegere,  fiind preferați termeni mai 

moderni și mai generali. Puțin 

traducători ar alege “the construction of 

the contract” în loc de “the 

interpretation of the contract” sau “the 

sale of said and such products” în loc 

de “the sale of these products”. Dintre 

toate traducerile tehnice, traducerile 

juridice par să necesite, de departe, un 

grad ridicat de experiență pentru 

stăpânirea întregului arsenal de 

subtilități, particularități lexicale și 

sintactice, precum și o interpretare 

specifică a anumitor termeni. Cel mai 

probabil, dacă traducerile efectuate de 

oameni vor fi înlocuite la un moment 

dat de inteligența artificială, domeniul 

juridic va reprezenta o ultimă redută și 

ca continua să necesite intervenția 

umană mai îndelungat decât celelalte 

domenii. Tabelul de mai jos introduce 

câteva exemple pentru a ajuta 

traducătorii din limba română în limba 

engleză să reziste tentației de a folosi 

un termeni englezesc din limbajul 

comun și să caute un corespondent 

arhaic, cu o utilizare mai frecventă în 

specialized language develops its own 

features and a jargon that is hard to 

understand or follow by non-

professionals; however in the case of 

legal English, its technicality has 

prompted many critics to say that it 

differs from any other ordinary 

language because “the language of 

law is not just English as ordinarily 

understood, but a varietal system of 

technical terms, situational meanings, 

complicated procedural arrangements, 

etc., which communicates, at least 

among law men, in a unique style, 

imperceptibility interwoven with 

certain juristic traits and judicial 

qualities” (12).  

As in the case of Latinisms, the use 

of archaisms by Romanian translators 

is far from being the first choice, 

more modern and general terms being 

used. Few translators would choose 

“the construction of the contract” over 

“the interpretation of the contract” or 

“the sale of said and such products” 

over “the sale of these products”. 

Among all technical translations, legal 

translations seem to require, by far, 

the most experience in mastering an 

entire array of subtleties, lexical and 

syntactic specificities as well as field-

specific interpretation of certain 

terms. Most likely, if human 

translations are to be eventually 

replaced by machine translations, the 

legal domain will be the last citadel 

and will continue to require human 

intervention longer than any other 

fields. The table below introduces 

several instances to help Romanian to 

English translator resist the 

temptation of using a regular, plain 

English term and look for an archaic 

counterpart with more frequent usage 

in legal texts.  
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textele juridice. 
  

Tabelul 2. Utilizarea arhaismelor în traducerile 

din limba română în limba engleză a textelor 

juridice 

Romanian English 

  

Livrarea va fi 

considerată ca 

încheiată 

atunci când 

riscul este 

transferat către 

cumpărător 

 

Delivery is 

deemed 

(considered as, 

regarded as, 

understood as, 

there is sufficient 

proof that) 

performed when 

risk is transferred 

to the buyer. 

Trebuie dată o 

declarație pe 

proprie 

răspundere în 

fața unui notar 

public 

 

An affidavit 

(written sworn 

statement the 

penalty of perjury) 

should be sworn in 

front of a notary 

public.  

În prezența 

martorilor, 

prezentul 

contract este 

încheiat 

astăzi… 

 

In witness 

whereof, this 

Agreement is 

concluded as of 

today… 

 

În baza 

prevederilor 

prezentului 

contract părțile 

convin după 

cum urmează. 

 

In consideration 

of and in reliance 

upon the 

covenants herein 

contained, and for 

other good and 

valuable 

consideration, the 

receipt and 

sufficiency of 

which are hereby 

acknowledged, the 

parties agree as 

follows. 

Dacă nu se 

aduc modificări 

conform 

Unless revised 

pursuant to 

article…. 

 

Table 2. The Use of Archaisms in Romanian - 

English Translations of Legal Texts 

Romanian English 

  

Livrarea va fi 

considerată ca 

încheiată 

atunci când 

riscul este 

transferat 

către 

cumpărător 

 

Delivery is 

deemed 

(considered as, 

regarded as, 

understood as, 

there is sufficient 

proof that) 

performed when 

risk is transferred 

to the buyer. 

Trebuie dată o 

declarație pe 

proprie 

răspundere în 

fața unui notar 

public 

 

An affidavit 

(written sworn 

statement the 

penalty of 

perjury) should 

be sworn in front 

of a notary 

public.  

În prezența 

martorilor, 

prezentul 

contract este 

încheiat 

astăzi… 

 

In witness 

whereof, this 

Agreement is 

concluded as of 

today… 

 

În baza 

prevederilor 

prezentului 

contract 

părțile convin 

după cum 

urmează. 

 

In consideration 

of and in reliance 

upon the 

covenants herein 

contained, and 

for other good 

and valuable 

consideration, the 

receipt and 

sufficiency of 

which are hereby 

acknowledged, 

the parties agree 

as follows. 

Dacă nu se 

aduc 

modificări 

Unless revised 

pursuant to 

article…. 
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articolului…. 

 

Las moștenire 

fiicei mele ... 

toate drepturile 

mele și orice 

proprietate 

I give, bequeath 

and devise, to my 

daughter ... all my 

rights, and 

property of every 

kind. 

Vânzătorul 

garantează că 

bunurile sunt 

libere de orice 

sechestru, 

obligații sau 

gaj. 

Seller represents 

and warrants that 

the goods are free 

from any and all 

security interests, 

liens, and 

encumbrances 

Prin derogare 

de la 

prevederile 

anterioare… 

 

Notwithstanding 

the foregoing 

provisions 

Conform anexei 

tehnice atașate, 

parte 

integrantă a 

prezentului 

contract 

 

As per the 

technical offer 

attached hereto, 

made a part 

hereof 

Proprietatea 

cunoscută până 

acum drept 

Downing 

House este 

redenumită 

Appleby House. 

The property 

heretofore known 

as Downing 

House in renamed 

Appleby House. 

 

Concluzii  

 

Chiar și cei mai avansați vorbitori 

de limba engleză întâmpină dificultăți 

când sunt confruntați cu texte juridice, 

deoarece acestea se dovedesc de multe 

ori înșelătoare și complicate, impunând 

cunoștințe nu doar în domeniul 

lingvistic, ci și în domeniul juridic. 

Deși, este adevărat că textele juridice ar 

trebui să fie ușor de înțeles pentru toată 

conform 

articolului…. 

 

Las moștenire 

fiicei mele ... 

toate 

drepturile 

mele și orice 

proprietate 

I give, bequeath 

and devise, to my 

daughter ... all 

my rights, and 

property of every 

kind. 

Vânzătorul 

garantează că 

bunurile sunt 

libere de orice 

sechestru, 

obligații sau 

gaj. 

Seller represents 

and warrants that 

the goods are free 

from any and all 

security interests, 

liens, and 

encumbrances 

Prin derogare 

de la 

prevederile 

anterioare… 

 

Notwithstanding 

the foregoing 

provisions 

Conform 

anexei tehnice 

atașate, parte 

integrantă a 

prezentului 

contract 

 

As per the 

technical offer 

attached hereto, 

made a part 

hereof 

Proprietatea 

cunoscută 

până acum 

drept Downing 

House este 

redenumită 

Appleby 

House. 

The property 

heretofore known 

as Downing 

House in 

renamed Appleby 

House. 

 

Conclusions  

 

Even the most advanced speakers 

may run into difficulties when faced 

with legal texts because they often 

prove to be misleading and intricate 

and require thorough knowledge not 

only in the linguistic, but also the 

legal field. While it is true that legal 
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lumea, deoarece dreptul moștenit de 

țările vorbitoare de limba engleză se 

bazează în mare măsură pe dreptul 

cutumiar, acesta se bazează pe tradiție 

și cuprinde o serie de particularități 

legate de terminologie, convenții 

tehnice sau lingvistice. Traducătorul 

trebuie să fie extrem de atent la 

utilizarea unor termeni care au o 

anumită conotație în limbajul de zi cu 

zi, dar o cu totul altă semnificație în 

textele juridice, precum și la 

transcodificarea conceptelor și 

noțiunilor care nu au un corespondent 

precis în limba română.  
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texts should be easy to understand by 

every individual, as the law inherited 

by English-speaking countries is 

largely based on the common law, it 

is based on tradition and comprises a 

series of peculiar features related to 

terminology, linguistic or technical 

conventions. A translator should pay 

extreme care not only when using 

words which have a certain 

connotation in day to day language 

but an entirely different one in legal 

texts but also when transcoding 

concepts and notions which fail to 

have an accurate counterpart in 

Romanian. 
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