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Rezumat: Soluționarea problemelor 

economice și sociale ale României, prin 

simpla integrare europeană, s-a dovedit și 

ea un vis. Uniunea Europeană este mai 

complexă decât s-a presupus. Ea oferă 

oportunități, dar și competiție de interese, 

la care se adaugă criza viziunii construcției 

europene. Începem să înțelegem că o parte 

a problemelor cu care România se 

confruntă în prezent este datorată și 

politicii confuze în procesul de integrare 

europeană. În acest context de criză 

europeană, în care și România este 

implicată, a devenit clar faptul că singurele 

soluții ale României sunt formularea 

propriului program de dezvoltare și 

acțiunile pentru realizarea acestuia. 

Comunitatea trebuie să înceteze să fie un 

simplu spectator al economiei, ca să 

ajungă un proiector al propriei sale vieți, 

prin utilizarea resurselor variate de care 
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Abstract: The solution of Romania's 

economic and social problems through 

mere European integration has also proved 

to be a dream. The European Union is 

more complex than assumed. It offers 

opportunities but also competition of 

interests, plus the crisis of the vision of 

European construction. We begin to 

understand that part of the problems that 

Romania is facing today is also due to the 

confused policy in the process of European 

integration. In this context of European 

crisis, in which Romania is involved, it has 

become clear that Romania's only solutions 

are the formulation of its own development 

program and the actions for its realization. 

The community must cease to be a mere 

spectator of the economy to become a 

projector of its own life, using its various 

resources and disciplining it in a coherent 

vision of all sectors of human life. 
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dispune și prin disciplinarea într-o viziune 

coerentă a tuturor sectoarelor vieții umane. 

 

Cuvinte cheie: etica; morala creştină; 

corupţie; devianţă; delicvenţă; prevenire; 

sancţiune. 

 

 

1. Argumentum 

 

Starea socială actuală a României 

este rezultatul unui proces istoric. 

Factorul cel mai important îl reprezintă 

opțiunile strategice adoptate la 

începutul tranziției și care au orientat 

întregul proces. Obiectivele tranziției 

României astfel cum au fost stabilite de 

cecidenţii politici alogeni iar nu de 

poporul roman, au fost îndeplinite: 

reforma economiei, a sistemului politic, 

a instituțiilor publice, justiție, sănătate 

și educație. Rezultatul este o societate 

reformată, dar sărăcită și dezorganizată: 

dezindustrializare, o agricultură care de 

abia acum trebuie pusă pe un drum 

normal de dezvoltare, instituții publice 

cu importante carențe, un stat capturat 

de grupurile de interese, exploatat de 

acestea, incapabil să prevină explozia 

corupției. Costul social este apreciabil: 

pierderea locurilor de muncă, migrația 

șocantă în Occident, o sărăcire 

explozivă, dar și grupuri restrânse care 

afișează o bogăție ostentativă, o 

populație demoralizată, neîncredere în 

instituțiile publice; o stare socială sever 

deteriorată. În noua etapă în care 

România a intrat, alături de refacerea 

tuturor sferelor economice și sociale, 

starea socială a României/calitatea 

vieții a colectivității, sever deteriorată, 

 

 

 

Key words: ethics; Christian morality; 

corruption; deviation; delinquency; 

prevention; sanction. 

 

 

1. Argumentum 

 

It is Romania's present social state is 

the result of a historical process. The 

most important factor is the strategic 

options adopted at the beginning of the 

transition and which have guided the 

whole process. The objectives of 

Romania's transition as established by 

the non-Roman political aliens and not 

by the Romanian people have been 

fulfilled: the reform of the economy, 

the political system, the public 

institutions, justice, health and 

education. The result is a reformed, but 

impoverished and disorganized society: 

deindustrialization, an agriculture that 

is only now on a normal path of 

development, public institutions with 

major deficiencies, a state captured by 

the interest groups exploited by them, 

incapable of preventing the explosion 

corruption. The social cost is 

appreciable: job losses, shocking 

migration in the West, explosive 

impoverishment, but also restricted 

groups displaying ostentatious wealth, 

a demoralized population, mistrust in 

public institutions; a severely damaged 

social state. In the new stage in which 

Romania entered, together with the 

restoration of all economic and social 

spheres, the social condition of 
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se impune ca o atenție prioritară. 

Problemele grave acumulate nu mai pot 

fi ignorate în speranța soluționării lor 

„automate” în viitor. Se prefigurează, 

de asemenea, noi probleme care se vor 

agrava și care trebuie anticipate prin 

adoptarea unor acțiuni preventive.  

Soluționarea problemelor 

economice și sociale ale României prin 

simpla integrare europeană s-a dovedit 

și ea un vis. Uniunea Europeană este 

mai complexă decât s-a presupus. Ea 

oferă oportunități, dar și competiție de 

interese, la care se adaugă criza viziunii 

construcției europene. Începem să 

înțelegem că o parte a problemelor cu 

care România se confruntă în prezent 

este datorată și politicii confuze în 

procesul de integrare europeană. În 

acest context de criză europeană, în 

care și România este implicată, a 

devenit clar faptul că singurele soluții 

ale României sunt formularea 

propriului program de dezvoltare și 

acțiunile pentru realizarea acestuia. 

Calitatea vieții este conceptul cheie al 

stării sociale a unei comunități. 

Calitatea vieții este valoarea pentru om 

a vieții sale; cât de bună sau rea este 

viața pe care o trăiește, atât în 

ansamblul ei, cât și pe componentele 

sale particulare: starea de sănătate, 

familia, profesia și locul de muncă, 

resursele financiare disponibile, 

bunurile pe care le posedă, timpul liber, 

mediul social, prietenii și colegii, 

societatea în ansamblu în care trăiește. 

Calitatea vieții reprezintă calitatea 

globală, sintetică a tuturor condițiilor și 

sferelor din care se compune viața; 

Romania/the quality of life of the 

collectivities, which is severely 

damaged, requires a priority attention. 

Serious problems cannot be ignored in 

the hope of their "automatic" resolution 

in the future. There are also new 

problems that will worsen and should 

be anticipated by taking preventive 

action.  

The solution of Romania's economic 

and social problems through mere 

European integration has also proved to 

be a dream. The European Union is 

more complex than assumed. It offers 

opportunities but also competition of 

interests, plus the crisis of the vision of 

European construction. We begin to 

understand that part of the problems 

that Romania is facing today is also due 

to the confused policy in the process of 

European integration. In this context of 

European crisis, in which Romania is 

involved, it has become clear that 

Romania's only solutions are the 

formulation of its own development 

program and the actions for its 

realization. The quality of life is the 

key concept of a community's social 

state. The quality of life is the value for 

man of his life; how good or bad is the 

life it lives in, both as a whole and on 

its particular components: health, 

family, profession and work, available 

financial resources, goods they possess, 

leisure time, the environment social, 

friends and colleagues, the society as a 

whole. The quality of life represents the 

overall, synthetic quality of all the 

conditions and spheres from which life 

is composed; the degree to which life 
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gradul în care viața produce satisfacție. 

Complementar, începe să fie utilizat și 

conceptul de calitate a societății. O 

societate bună este societatea care oferă 

un nivel ridicat al calității vieții, o 

construcție a societății centrată pe 

nevoile și aspirațiile oamenilor. 

Comunitatea trebuie să înceteze să 

fie un simplu spectator al economiei, ca 

să ajungă un proiector al propriei sale 

vieți, prin utilizarea resurselor variate 

de care dispune și prin disciplinarea 

într-o viziune coerentă a tuturor 

sectoarelor vieții umane. În ultimii 10 

ani, Calitatea Vieții a devenit o 

preocupare sistematică la nivelul UE, 

statisticile europene oferind o 

oportunitate nouă de evaluare 

comparativă a indicatorilor CV, fiecare 

țară putându-se evalua în raport cu 

celelalte țări europene.  

Numai că deși unite în modelul 

european, prosperitatea, virtutea şi 

libertatea și au fost de mult timp, și mai 

sunt și astăzi, disociate în gândirea - 

morală, politică și juridică - despre 

dreptate. Mai exact, fiecare dintre 

aceste trei elemente a întemeiat câte un 

model distinct despre dreptate și, în 

mod implicit, despre cea mai potrivită 

alcătuire a societății pentru împlinirea 

dorinței de recunoaștere. Cea mai 

succintă descriere a primului model de 

dreptate, acela întemeiat pe ideea 

de virtute, a fost dată de Ulpian, într-un 

text păstrat în Digestele lui 

Justinian: Justitia est constans et 

perpetua voluntas jus suum quique 

tribuere. Juris praecepta sunt haec: 

honeste vivere, neminem laedere, suum 

produces satisfaction. 

Complementarily, the concept of 

company quality begins to be used. A 

good society is the society that offers a 

high level of quality of life, a 

construction of society centered on the 

needs and aspirations of people.  

The community must cease to be a 

mere spectator of the economy to 

become a projector of its own life, 

using its various resources and 

disciplining it in a coherent vision of all 

sectors of human life. Over the past 10 

years, Quality of Life has become a 

systematic concern at EU level, with 

European statistics providing a new 

comparative assessment opportunity for 

CV indicators, with each country being 

valued relative to other European 

countries. 

Only though they have been united 

in the European model, prosperity, 

virtue and freedom and have long been, 

and still are today, dissociated in the 

moral, political and legal thinking - of 

justice. More specifically, each of these 

three elements based on a distinct 

model of justice and, implicitly, the 

most appropriate form of society to 

fulfill the desire for recognition. The 

most succinct description of the first 

model of justice, the one based on the 

idea of virtue, was given by Ulpian, in 

a text kept in Justinian's digest: Justitia 

est constanta et perpetua voluntas jus 

suum quique tribuere. Juris praecepta 

are haec: honest vivere, neminem 

laedere, suum quique tribune. The 

repetition of the suum quique tribute in 

two different phrases does not only 
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quique tribuere. Repetarea 

sintagmei suum quique tribuere în două 

fraze diferite, nu are doar o funcție 

stilistică. În prima frază, sintagma este 

legată de justiție, înțeleasă nu ca 

instituție, ci ca dreptate. Înțelegerea 

dreptății ca voință constantă și perpetuă 

de a da fiecăruia ce i se cuvine pune în 

lumină semnificația morală a acestei 

noțiuni. Înainte de a fi o valoare 

juridică, dreptatea este o valoare 

morală, iar voința de a urmări în mod 

constant și perpetuu dreptatea ca scop, 

este doar o expresie a virtuții de a 

urmări binele ca scop suprem al 

vieții. Într-un sens asemănător, dar mai 

direct, Celsus, citat de Ulpian într-un 

alt text din Digeste, a definit 

dreptul (jus) ca fiind ars boni et 

aequi. Altfel spus, dreptul și-ar pierde 

fundamentul moral dacă s-ar întemeia 

doar pe ideea de echitate, abandonând 

binele ca scop suprem. Pentru a-și 

păstra funcția creatoare de ordine în 

cetate, dreptatea trebuie să fie o formă 

de realizare a binelui. Astfel înțeleasă, 

prima frază din textul lui Ulpian este o 

preluare, în forma lapidară a limbii 

latine, a concepției despre dreptate pe 

care o expune Aristotel în Cartea a V-a 

din „Etica Nicomahică” [1]. 

Înainte de a edifica arhitectura 

conceptului de dreptate, Aristotel 

evidențiază legătura firească 

dintre virtute și practicarea virtuții. Nu 

este de ajuns ca actele îndeplinite în 

conformitate cu virtutea „să posede în 

sine calitățile respective pentru a fi 

înfăptuite”; mai trebuie ca acela care 

acționează „să o facă într-un anume fel: 

have a stylistic function. In the first 

sentence, the phrase is related to 

justice, understood not as an institution, 

but as justice. Understanding justice as 

a constant and perpetual will to give 

everyone what is right brings to light 

the moral significance of this notion. 

Before being a legal value, justice is a 

moral value, and the will to constantly 

pursue righteousness as a goal is just an 

expression of the virtue of pursuing 

good as the ultimate goal of life. In a 

similar, but more direct way, Celsus, 

quoted by Ulpian in another text in 

Digeste, has defined right (jus) as ars 

boni et aequi. In other words, the right 

would lose its moral foundation if it 

were founded only on the idea of 

equity, abandoning good as the 

ultimate goal. In order to preserve its 

creative function in the city, justice 

must be a form of accomplishment of 

good. Thus understood, the first 

sentence in Ulpian's text is a takeover, 

in the lapid form of Latin, of the 

conception of righteousness that 

Aristotle puts forth in Book 5 of 

"Nicomah's Ethics" [1]. 

Before building the architecture of 

the concept of justice, Aristotle 

emphasizes the natural connection 

between virtue and virtue. It is not 

enough that the acts performed 

according to the virtue of "possessing 

the respective qualities to be 

accomplished"; the one who acts "must 

do it in a certain way: first, being aware 

of what he is doing, then having a 

precise intention to do that act 

according to virtue, and thirdly, by 
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mai întâi, fiind conștient de ceea ce 

face, apoi având o intenție precisă și 

anume de a săvârși acel act în 

conformitate cu virtutea, iar în al treilea 

rând, înfăptuind acel act cu o fermitate 

de neclintit”. Numai astfel, „orice 

virtute, în calitatea sa de virtute, 

perfecționează pe cel care o posedă și 

opera sa”. Numai cel care practică 

virtutea „ar putea deveni un om 

virtuos”. În acest context, dreptatea ca 

virtute este „dispoziția morală datorită 

căreia suntem apți de acte de dreptate și 

datorită căreia le înfăptuim efectiv sau 

dorim să le înfăptuim”. Dar dreptatea 

nu este doar una dintre virtuți, ci este, 

cum spune filosoful într-un limbaj 

poetic, „suverană a virtuților, mai 

strălucitoare decât luceafărul de seară, 

mai strălucitoare decât luceafărul de 

zi”, citând totodată un proverb 

„dreptatea concentrează în ea întreaga 

virtute”, pentru ca apoi să adauge: 

„Dreptatea nu reprezintă o parte a 

virtuții, ci virtutea în întregime…; 

nedreptatea nu este doar o parte a 

viciului, ci viciul în întregime”. Un 

motiv special justifică această poziție a 

dreptății ca suverană a virtuților: „cel 

ce o posedă face uz de virtutea sa și în 

favoarea altora, nu numai pentru sine”. 

Iar apoi, Aristotel reia și întărește 

această idee: „Dreptatea este singura 

dintre virtuți ce face un bine pentru 

altul, manifestându-se în favoarea 

altuia”. Este punctul în care dreptatea 

ca valoare morală se întâlnește cu 

dreptatea ca valoare juridică. Întrucât 

morala urmărește perfecționarea, 

armonia vieții sufletești, normele și 

doing that act with unwavering 

firmness. " Only in this way "any 

virtue, in virtue of its virtue, perfects 

the possessor and his work." Only the 

one who practices virtue "could 

become a virtuous man." In this 

context, righteousness as virtue is "the 

moral disposition by which we are fit 

for acts of justice, and by virtue of 

which we actually do them or we wish 

to do them." But righteousness is not 

just one of virtues, it is, as the 

philosopher says in a poetic language, 

"a sovereign of virtues, brighter than 

the evening glamour, brighter than the 

daylight", while quoting a proverb 

"justice concentrates on it the whole 

virtue", then add:" Justice is not a part 

of virtue, but virtue in its entirety; 

injustice is not only a part of vice, but 

vice versa." A special reason justifies 

this position of righteousness as a 

sovereign virtue: "He who possesses it 

makes use of his virtue and in favor of 

others, not only for himself." And then, 

Aristotle resumes and strengthens this 

idea: "Justice is the only one of virtues 

that does good for another, manifesting 

itself in favor of another." It is the point 

where justice as a moral value is met 

with justice as a legal value. Since 

morality aims at perfection, the 

harmony of soul life, its norms and 

values relate to relationships with 

ourselves. It is the luminous 

significance of Kant's famous formula 

"Starry Heaven Above Me and Moral 

Law in Me", words written on the 

funeral stell in Königsberg (it is still an 

irony of history that the city where he 
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valorile acesteia se referă la raporturile 

cu noi înșine. Este semnificația 

luminoasă a celebrei formule a lui Kant 

„Cerul înstelat deasupra mea și legea 

morală în mine”, cuvinte înscrise și pe 

stela funerară din Königsberg (este încă 

o ironie a istoriei faptul că orașul în 

care s-a născut, a trăit - fără să facă 

nicio călătorie în afara lui - și a murit 

filosoful german se numește astăzi 

Kaliningrad). Totuși, ca virtute și ca 

valoare morală, dreptatea nu are ca 

obiect doar raporturile cu noi înșine, ci 

și raporturile cu ceilalți, intrând astfel 

în domeniul de reglementare al 

dreptului, care urmărește armonia 

cetății. Așadar, dreptatea are ca scop 

atât armonia vieții sufletești, cât și pe 

aceea a cetății. Din acest motiv, Ulpian 

subliniază în prima frază din textul citat 

dubla valență, morală și juridică, a 

dreptății, iar în a doua frază 

accentuează dimensiunea juridică a 

acesteia, transpusă în trei norme. Juris 

praecepta sunt haec: honeste vivere, 

neminem laedere, suum quique 

tribuere. 

Pentru romani, ca și pentru vechii 

greci, fundamentarea morală a 

dreptului era de la sine înțeleasă, astfel 

încât nu era deloc nefiresc ca o valoare 

morală să fie preluată expres în norme 

juridice. Aristotel însuși precizează în 

„Etica Nicomahică”: „legislatorii îi fac 

pe cetățeni să devină buni, obișnuindu-i 

cu binele; prin aceasta se deosebește 

legislația bună, de una rea”. Iar mai 

departe, concluzionează: „Dreptatea 

există numai la cei ale căror raporturi 

sunt reglementate prin lege… De aceea 

was born, lived - without doing no trip 

outside him - and the German 

philosopher died today is called 

Kaliningrad). However, as a virtue and 

a moral value, justice does not only 

relate to ourselves, but also to 

relationships with others, thus entering 

into the regulatory field of law, which 

pursues the harmony of the city. So, 

justice has as purpose both the 

harmony of soul life and that of the 

city. For this reason, Ulpian 

emphasizes in the first sentence of the 

quoted text the double valence, moral 

and juridical, of justice, and in the 

second sentence emphasizes its legal 

dimension, transposed into three 

norms, Juris praecepta are haec: honest 

vivere, neminem laedere, suum quique 

tribune.  

For the Romans, as well as for the 

ancient Greeks, the moral 

substantiation of the law was self-

evident, so it was not unnatural for a 

moral value to be expressly assumed in 

legal norms. Aristotle himself states in 

"Nicomahic Ethics": "legislators make 

citizens become good, accustomed to 

the good; this is the way the good, bad 

law differs." And then he concludes: 

"Justice exists only to those whose 

relations are governed by law. That is 

why we are not left to rule by a man, 

but by law, because a man can exercise 

his power in his own interest, thus 

becoming a tyrant. He who is venerated 

with authority is only the defender of 

justice." It is easy to recognize in these 

words the roots of the modern concept 

of the rule of law, whether it has been 
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nu ne lăsăm guvernați de un om, ci de 

lege, pentru că un om își poate exercita 

puterea în propriul interes, devenind 

astfel un tiran. Cel învestit cu autoritate 

nu este decât apărătorul dreptății”. Este 

ușor de recunoscut în aceste cuvinte 

rădăcinile concepției moderne privind 

statul de drept, indiferent dacă aceasta a 

fost afirmată cu valoare practică, ca în 

dreptul englez (rule of law) sau mai 

mult teoretizată, ca în dreptul 

german (staatsrecht) ori în dreptul 

francez (l’état de droit) [2]. 

Dubla reflectare a dreptății, în 

raporturile cu noi înșine și în 

raporturile cu ceilalți, permite 

exprimarea matematică a criteriului 

dreptății, respectiv a egalității. Prin 

identificarea acestui criteriu, Aristotel 

începe edificarea arhitecturii 

conceptului de dreptate. Este simplu să 

afirmi că dreptatea presupune să dai 

fiecăruia ce i se cuvine, dar este mai 

greu să găsești răspunsul la întrebarea: 

ce i se cuvine fiecăruia? Pentru a 

răspunde la această întrebare, plecând 

de la criteriul egalității, Aristotel 

precizează că dreptatea funcționează ca 

un termen mediu între două perechi de 

termeni: două lucruri și două persoane. 

Egalitatea este acest termen mediu. 

Exprimată matematic, egalitatea, ca 

criteriu al dreptății, nu este doar una 

pur aritmetică, ci și una proporțională. 

Egalitatea proporțională își dezvăluie 

mai bine sensul în contextul celor două 

tipuri de dreptate descrise de 

filosof: dreptatea 

distributivă și dreptatea corectivă [3]. 

În primul caz, distribuția a ceea ce 

asserted with practical value, as in the 

rule of law or more theorized, as under 

German law (staatsrecht) or French law 

(l'état de droit) [2]. 

The double reflection of justice, in 

our relations with ourselves and in 

relations with others, allows the 

mathematical expression of the 

criterion of justice, respectively of 

equality. By identifying this criterion, 

Aristotle begins building the 

architecture of the concept of justice. It 

is easy to say that justice implies giving 

to everyone, but it is harder to find the 

answer to the question: what is it for 

everyone? To answer this question, 

starting from the equality criterion, 

Aristotle states that justice functions as 

an average term between two pairs of 

terms: two things and two people. 

Equality is this medium term. 

Mathematically expressed, equality, as 

a criterion of justice, is not only a 

purely arithmetic one, but also a 

proportional one. Proportional equality 

reveals its meaning better in the context 

of the two types of justice described by 

the philosopher: distributive justice and 

corrective justice [3]. 

In the first case, the distribution of 

what is to be divided is based on merit. 

Everyone's part is equal to what they 

deserve. The criterion of justice 

functions in this case as proportional 

equality. So, in the hypothesis of 

distributive justice, there are two 

criteria: merit and proportional 

equality. Today we say that, from the 

point of view of substantive law, 

distributive justice is applied in 
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este de împărțit se face în funcție de 

merit. Partea fiecăruia este egală cu 

ceea ce merită. Criteriul dreptății 

funcționează în acest caz ca egalitate 

proporțională. Așadar, în 

ipoteza dreptății 

distributive funcționează două criterii, 

cel al meritului și cel al egalității 

proporționale. Astăzi am spune că, din 

perspectiva dreptului substanțial, 

dreptatea distributivă se aplică în 

structurile ierarhizate, cum sunt relațiile 

contractuale de muncă, entitățile 

corporatiste, administrația publică, 

concursurile și examenele din sistemul 

de învățământ și activitățile 

competiționale. Dreptatea corectivă se 

aplică ori de câte ori se produce un 

dezechilibru în raporturile de egalitate, 

astfel încât o persoană obține un 

beneficiu în defavoarea alteia, ceea ce 

apare ca o nedreptate. Iar Aristotel 

precizează că e mai bine să suferi 

nedreptatea decât să o cauzezi altuia. 

Prin această idee Etica 

Nicomahică anticipează etica lui Isus. 

Pentru restabilirea egalității, este 

nevoie de repararea acestei nedreptății. 

Ca și în cazul dreptății distributive, 

apare și în acest caz un al doilea 

criteriu, dar nu cel al meritului: ideea 

egalității este dublată de ideea de 

reparare sau, mai general, de ideea de 

sancționare. În terminologia actuală, ar 

fi vorba fie de un caz de răspundere 

delictuală sau de răspundere 

contractuală, fie de un raport născut 

dintr-un fapt juridic licit, care cuprinde 

în conținutul său o obligație de reparare 

patrimonială în sarcina celui care s-a 

hierarchical structures, such as 

contractual labor relations, corporate 

entities, public administration, 

competitions and exams in the 

education system and competitive 

activities. Corrective justice applies 

whenever there is an imbalance in 

equality ratios, so that one person gets 

a benefit over another, which appears 

as an injustice. And Aristotle states that 

it is better to suffer injustice than to 

cause it to another. Through this idea, 

Nicomah's Ethics anticipates the ethics 

of Jesus. For the restoration of equality, 

it is necessary to repair this injustice. 

As in the case of distributive justice, 

there is also a second criterion, but not 

the merit: the idea of equality is 

doubled by the idea of reparation or, 

more generally, by the idea of 

sanctioning. In current terminology, it 

is either a case of tort or contractual 

liability, or a report arising from a legal 

act, which includes in its content a 

patrimonial repair obligation for the 

enriched one, or criminal or 

contravention sanctions [4]. 

Corrective justice presupposes the 

existence of the judge as an 

intermediary, respectively as a mean 

term between plus and minus, that is, 

between the one who bears the injustice 

and the injustice or benefit from it. It 

follows that, by default, corrective 

justice has not only a substantial 

meaning, but also a procedural one. 

The equality criterion is emphasized by 

Aristotle through the etymological 

meanings of the terms used: dikaion 

means not only the right, but also the 
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îmbogățit, fie de sancțiunile penale ori 

contravenționale [4]. 

Dreptatea corectivă presupune 

existența judecătorului, ca intermediar, 

respectiv ca un termen mediu între plus 

și minus, adică între cel care suportă 

nedreptatea și cel care cauzează 

nedreptatea sau beneficiază de ea. 

Rezultă că, în mod implicit, dreptatea 

corectivă are nu doar un sens 

substanțial, ci și unul procedural. 

Criteriul egalității este pus în evidență 

de Aristotel prin semnificațiile 

etimologice ale termenilor 

utilizați: dikaion înseamnă nu numai 

drept, ci și împărțirea în părți 

egale; dikha înseamnă părți 

egale; dikhaion înseamnă împărțit în 

părți egale; dikastes înseamnă 

judecător, dikhastes înseamnă cel ce 

împarte în două. Așadar, egalitatea este 

criteriul comun și pentru dreptatea 

distributivă, și pentru cea corectivă. În 

plus, acest criteriu funcționează și în 

raporturile de reciprocitate. Deși 

Aristotel nu o spune expres, rezultă că 

are în vedere a treia accepție a dreptății, 

pe care o putem numi dreptatea 

reciprocă. După ce evocă ideea 

pitagoreică potrivit căreia „Este drept 

de a suferi la rândul tău răul pe care i l-

ai făcut altuia”, formulare în care 

regăsim legea talionului, Aristotel 

precizează că activitatea economică 

este adevăratul domeniu al 

reciprocității, „ca schimb guvernat de 

principiul egalității” prin intermediul 

unității comune de măsură care este 

moneda. Forma juridică specifică 

acestei activități de schimb economic, 

division into equal parts; dikha means 

equal parts; dikhaion means divided 

into equal parts; dikastes means judge, 

dikhastes means the one who divides in 

two. Equality is therefore the common 

criterion for both distributive and 

corrective justice. In addition, this 

criterion also works in the reciprocity 

ratios. Although Aristotle does not say 

it expressly, it follows that it has in 

mind the third sense of justice, which 

we can call mutual justice. After 

recalling the Pythagorean idea that "It 

is right to suffer in your turn the evil 

that you have done to others", a form in 

which we find the law of the talion, 

Aristotle states that economic activity 

is the true field of reciprocity, "as an 

exchange governed by principle of 

equality "through the common measure 

unit that is the currency. The legal form 

specific to this economic exchange 

activity, based on reciprocity, is, as I 

would say today in terms of civil law, 

the synallagmatic contract, for 

consideration, commutative. 

In all three of these, distributive, 

corrective and reciprocal, 

"righteousness is a kind of meditation 

in the sense that it occupies an 

intermediate position, while injustice 

occupies the extremes." Reuniting 

these three concepts, which configures 

the architecture of the concept of 

justice as a legal value, and the idea of 

virtue, Aristotle returns to the moral 

meaning of the concept. The definition 

it elaborates is comprehensive for both 

dimensions: "justice is the moral 

disposition that we call the man 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 6. Issue 2/2017 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU 

283 
 

întemeiat pe reciprocitate, este, cum am 

spune astăzi în termenii dreptului civil, 

contractul sinalagmatic, cu titlu oneros, 

comutativ.  

În toate aceste trei 

accepții, distributivă, corectivă și 

reciprocă, „dreptatea este un fel de 

medietate în sensul ca ea ocupă o 

poziție intermediară, pe când 

nedreptatea ocupă extremele”. Reunind 

aceste trei accepții, care configurează 

arhitectura conceptului de dreptate ca 

valoare juridică, și ideea de virtute, 

Aristotel se întoarce la semnificația 

morală a conceptului. Definiția pe care 

o elaborează este cuprinzătoare pentru 

ambele dimensiuni: „dreptatea este 

dispoziția morală datorită căreia numim 

drept omul capabil să înfăptuiască în 

mod deliberat ceea ce este drept și să 

opereze o justă distribuire, fie între el și 

altcineva, fie între alte două persoane 

astfel încât din ceea ce este de dorit să 

nu-și atribuie sieși mai mult și altora 

mai puțin (și invers din ceea ce este 

dăunător), și să respecte egalitatea 

proporțională și să procedeze la fel și 

când este vorba de alte două persoane”. 

Concepția despre dreptate a lui 

Aristotel a fundamentat dreptul roman, 

păstrându-și multă vreme relevanța, nu 

numai până la prăbușirea Imperiului 

Roman de Apus, iar apoi și a 

Imperiului Roman de Răsărit, convertit 

în forma bizantină, ci și în întreg Evul 

Mediu, întrucât dreptul roman a 

continuat să se aplice, în mod direct sau 

indirect, în multe părți ale Europei, 

chiar dincolo de existența entității 

statale care l-a creat.  

capable of deliberately accomplishing 

what is right and operating a just 

distribution either between himself and 

someone else or between two other 

people so that it is desirable not to 

attribute to each other less (and vice 

versa), and to respect proportional 

equality and to do the same in the case 

of two other persons." Aristotle's 

concept of righteousness established 

Roman law, retaining its relevance for 

a long time, not only until the collapse 

of the West Roman Empire, and then of 

the Eastern Roman Empire, converted 

into Byzantine form, but also 

throughout the Middle Ages, Roman 

law continued to apply, directly or 

indirectly, in many parts of Europe, 

even beyond the existence of the state 

entity that created it. 

In modern-moral, political and legal 

thinking - this Aristotle's view of 

justice has gradually lost its influence, 

although it is more or less camouflaged 

in most of the codes in the Roman-

German law system. Especially modern 

Anglo-Saxon thinking has contributed 

to the development of new concepts of 

justice. The theory of righteousness 

based on the idea of prosperity, called 

utilitarianism - elaborated in its 

classical form by Jeremy Bentham, 

James Mill (father) and John Stuart 

Mill (the son) - asserts that right actions 

are the ones that provide the greatest 

good possible for most members of the 

community, thereby maximizing the 

benefits that result from these actions. 

 The idea of freedom has founded 

different concepts of justice. Nor could 
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În gândirea modernă - morală, 

politică și juridică - această concepție a 

lui Aristotel despre dreptate și-a pierdut 

treptat influența, deși ea se regăsește, 

mai mult sau mai puțin camuflat, în 

mai toate codurile din sistemul de drept 

romano-germanic. Mai ales gândirea 

modernă anglo-saxonă a contribuit la 

elaborarea unor concepții noi despre 

dreptate. Teoria despre dreptate 

întemeiată pe ideea de prosperitate, 

numită utilitarism, - elaborată, în forma 

sa clasică, de Jeremy Bentham, James 

Mill (tatăl) și John Stuart Mill (fiul) -, 

afirmă că acțiunile drepte sunt cele care 

asigură cel mai mare bine posibil 

pentru cei mai mulți membri ai 

comunității, asigurând astfel 

maximizarea beneficiilor care rezultă 

din aceste acțiuni.  

 Ideea de libertate a întemeiat 

concepții diferite despre dreptate. Nici 

nu se putea altfel, 

întrucât liberalismul este o familie de 

gândire extrem de diversă, care acoperă 

o arie doctrinară largă, de la stânga la 

dreapta, ceea ce explică de ce 

concepțiile despre dreptate bazate pe 

ideea de libertate se află uneori în 

opoziție una cu alta. Mai ales în Statele 

Unite s-a conturat o polaritate netă între 

liberalismul de stânga, promotor al 

egalitarismului, pe de o parte, și 

liberalismul de dreapta, numit 

libertarianism, promotor al statului 

minimal, pe de altă parte. Concepției 

despre dreptate a lui John Rawls, 

elaborată de pe pozițiile liberalismului 

de stânga, i se opun concepțiile despre 

dreptate elaborate de Robert Nozick, un 

it be otherwise, since liberalism is an 

extremely diverse family of thought, 

covering a broad doctrinal area from 

left to right, which explains why 

conceptions of justice based on the idea 

of freedom are sometimes in opposition 

to one other. Especially in the United 

States, a net polarity between left-wing 

liberalism, a promoter of 

egalitarianism, on the one hand, and 

liberalism on the right, called 

libertarianism, a promoter of the 

minimal state, on the other. John 

Rawls's conception of justice, drawn 

from the positions of left-wing 

liberalism, opposes the concepts of 

justice elaborated by Robert Nozick, a 

radical libertarian, and David Schmitz, 

a moderate libertarian [5]. 

John Rawls appreciated that the 

differences in democracy are natural, 

and liberal society is only possible if 

there is acknowledgment of the 

existence of comprehensive, conflictual 

and irreconcilable doctrines on the one 

hand and identifies the constitutional 

foundations that allow for the 

cohabitation of these doctrine. From 

this perspective, liberal society must be 

founded on mutual recognition. 

Consigning as a formal doctrine a set of 

values and principles, with the 

consequence of canceling other 

doctrinal identities and ideological 

heterogeneity, would even contradict 

the foundation of the liberal society. It 

follows that justice implies respect for 

human rights, with all the identity 

involved. However, John Rawls makes 

a distinction between reasonable and 
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libertarian radical, și David Schmidtz, 

un libertarian moderat [5]. 

John Rawls a apreciat că diferențele 

în democrație sunt firești, iar societatea 

liberală este posibilă numai dacă se 

recunoaște existența unor doctrine 

cuprinzătoare, conflictuale și 

ireconciliabile, pe de o parte, și se 

identifică, pe de altă parte, 

fundamentele constituționale care să 

permită conviețuirea acestor doctrine. 

Din această perspectivă, societatea 

liberală trebuie să se întemeieze pe 

recunoașterea reciprocă. Consacrarea, 

ca doctrină oficială, a unui set de valori 

și de principii, cu consecința anulării 

altor identități doctrinare și a 

eterogenității ideologice ar contrazice 

chiar fundamentul societății liberale. 

Rezultă că dreptatea presupune 

respectarea drepturilor omului, cu toată 

diversitatea identitară implicată. Totuși, 

John Rawls face distincție între 

doctrinele cuprinzătoare rezonabile și 

cele nerezonabile, primele fiind în 

acord, iar celelalte în dezacord cu 

bazele constituționale ale societății, dar 

nu se preocupă mai departe de găsirea 

unei soluții pentru conflictul care se 

naște din acest dezacord. În schimb, el 

construiește o teorie a spațiilor de 

libertate egale de care trebuie să 

beneficieze toți indivizii, cu consecința 

că apariția inegalităților justifică 

redistribuirea în favoarea celor 

dezavantajați. Teoria spațiilor de 

libertate egale este dublată de teoria 

discriminării pozitive [6]. 

Robert Nozick și David Schmidtz 

demonstrează, cu argumente diferite, 

unreasonable comprehensive doctrines, 

the former being in agreement, and the 

others disagreeing with the 

constitutional foundations of society, 

but he is no longer preoccupied with 

finding a solution to the conflict arising 

from this disagreement. Instead, he 

builds a theory of equal spaces of 

freedom for all individuals, with the 

consequence that the emergence of 

inequality justifies redistribution for the 

disadvantaged. The theory of equal 

freedom spaces is doubled by the 

theory of positive discrimination [6]. 

Robert Nozick and David Schmitz 

show, with different but convergent 

arguments, that not all inequality is 

unfair, but only those whose sources 

are unjust. The concept of justice can 

not be based solely on the criterion of 

equality and even less on 

egalitarianism. Especially David 

Schmidtz elaborates a theory of justice 

with a plurality of criteria. In addition 

to equality, it functions - in a 

complementary or distinct way, in 

relation to each context - either the 

criterion of merit or the criterion of 

reciprocity or the criterion of need. I 

share the author's preference for the 

criterion of reciprocity, as I saw, and 

Aristotle, but this time understood 

autonomously and not as a mere 

addition to equality. Schmitz’s thesis is 

that "No single principle is more than 

just an element of righteousness. But 

the principles of reciprocity are at the 

center of a just society. " Unlike 

Aristotle, who understood reciprocity 

as a way in which the parties maintain 
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dar convergente, că nu orice inegalitate 

este nedreaptă, ci numai aceea ale cărei 

surse sunt nedrepte. Concepția despre 

dreptate nu se poate întemeia doar pe 

criteriul egalității și, cu atât mai puțin, 

pe egalitarism. Mai ales David 

Schmidtz elaborează o teorie a dreptății 

cu o pluralitate de criterii. Pe lângă 

egalitate, funcționează – în mod 

complementar sau distinct de aceasta, 

în raport cu fiecare context – fie 

criteriul meritului, fie criteriul 

reciprocității, fie criteriul nevoii. 

Împărtășesc preferința acestui autor 

față de criteriul reciprocității, regăsit, 

cum am văzut, și la Aristotel, dar de 

data aceasta înțeles în mod autonom, 

iar nu ca un simplu complement al 

egalității. Teza lui Schmidtz este că 

„Niciun principiu unic nu reprezintă 

mai mult decât un element al dreptății. 

Însă principiile reciprocității sunt în 

centrul unei societăți drepte”. Spre 

deosebire de Aristotel, care înțelegea 

reciprocitatea ca o modalitate prin care 

părțile își păstrează poziția inițială, fără 

pierdere și fără câștig, singura ipoteză 

compatibilă cu criteriul egalității, 

David Schmidtz pune în lumină funcția 

reciprocității de stimulare a cooperării, 

adică de schimb mutual avantajos. 

Această înțelegere a reciprocității 

explică, în bună măsură, potențialul 

capitalismului de a crea prosperitate. 

Mai mult, fără să presupună neapărat 

egalitatea absolută a prestațiilor 

reciproce, schimbul este liantul care dă 

coeziune oricărei comunități, nu numai 

în economie, ci și în cultură și în 

organizarea politică. Societățile 

their initial position, without loss and 

without gain, the only hypothesis 

compatible with the criterion of 

equality, David Schmidtz highlights the 

function of reciprocity to stimulate 

cooperation, meaning mutually 

beneficial exchange. This 

understanding of reciprocity explains, 

to a great extent, the potential of 

capitalism to create prosperity. 

Moreover, without necessarily 

assuming the absolute equality of 

reciprocal benefits, exchange is the 

binder that gives cohesion to any 

community not only in the economy, 

but also in culture and political 

organization. Societies based on 

constitutional democracy and the 

market economy are right precisely 

because the freedom of individuals is 

not only guaranteed, it is also found in 

relations of patrimonial and non-

patrimonial communication that enrich 

each other. In this way, justice is 

associated not only with freedom, but 

also with prosperity. Are these modern 

theories of justice - based on either the 

idea of prosperity or the idea of 

freedom - incompatible with the 

concept of justice based on virtue, as 

formulated by Aristotle, Ulpian and 

Celsus? 

A partial answer to this question 

would arise from how Kant defined 

virtue, calling on the idea of courage. 

Just as courage is the well-thought-out 

determination to oppose the action of 

another brave and powerful man but 

unjust, virtue is the will to face the 

unfair action of the enemies that we 
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întemeiate pe democrația 

constituțională și pe economia de piață 

sunt drepte tocmai pentru că spațiile de 

libertate ale indivizilor nu sunt doar 

garantate, ci se și află în raporturi de 

comunicare patrimonială și 

nepatrimonială prin care se îmbogățesc 

reciproc. În felul acesta, dreptatea se 

asociază nu numai cu libertatea, ci și 

cu prosperitatea. Sunt aceste teorii 

moderne despre dreptate - întemeiate 

fie pe ideea de prosperitate, fie pe 

ideea de libertate - incompatibile cu 

concepția despre dreptate, întemeiată 

pe virtute, așa cum au formulat-o 

Aristotel, Ulpian și Celsus?  

Un răspuns parțial la această 

întrebare ar porni de la modul în care 

Kant a definit virtutea, făcând apel la 

ideea de curaj. Așa cum curajul este 

hotărârea bine gândită de a te opune 

acțiunii altui om curajos și puternic, dar 

nedrept, tot astfel, virtutea este voința 

de a înfrunta acțiunea injustă a 

dușmanilor pe care îi avem în noi 

înșine, ceea ce presupune un dialog 

interior, adică descoperirea propriei 

cunoștințe morale. Numai în măsura în 

care dialogăm cu noi înșine, 

înfruntându-ne dușmanii interiori, 

avem posibilitatea să 

descoperim alteritatea, care poate să 

fie însă nu numai una prietenoasă, ci și 

una inamică. Din această 

perspectivă, virtutea este tocmai 

puterea de a ne înfrunta dușmanii 

interiori, pentru a avea după aceea 

competența morală de a înfrunta 

dușmanii exteriori și acțiunile lor 

nedrepte; trebuie să înfruntăm, mai 

have in ourselves, which implies an 

inner dialogue that is the discovery of 

their own moral knowledge. Only 

insofar as we are talking to ourselves, 

confronting our inner enemies, we have 

the possibility to discover alterity, 

which can be but a friendly one but 

also an enemy. From this perspective, 

virtue is precisely the power of facing 

our inner enemies, in order to have the 

moral competence to face the external 

enemies and their unfair actions; we 

must first face the unfair action of 

ourselves, so that we can then face the 

unfair action outside of us. Such an 

understanding of virtue is not 

incompatible with the concept of 

justice founded on the idea of freedom. 

Ultimately, the space of freedom 

cannot be built without virtues and 

values compatible with this idea: 

tolerance, dialogue, trust, contract and 

property. Of course, liberal ethics is a 

minimalist one, as by defending these 

values, it retains its neutrality in 

relation to other sets of moral values 

shared by different groups in society. 

This type of ethical minimalism avoids 

the danger of ethical maximalist, that 

is, of any ideological or religious 

fundamentalism. It should be 

emphasized that ethical minimalism is 

not confused with indifference, which 

is as dangerous as fanaticism. The 

nature of the events and their 

accelerated rhythm completely denied 

the idea of the end of history and 

revealed new and dangerous forms of 

injustice in Romania, Europe and the 

world [7]. 
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întâi, acțiunea injustă din noi înșine, 

pentru a putea înfrunta apoi acțiunea 

nedreaptă din afara noastră. O 

asemenea înțelegere a virtuții nu este 

incompatibilă cu concepția despre 

dreptate întemeiată pe ideea libertate. 

Până la urmă, spațiul de libertate nu 

poate fi construit fără virtuți și valori 

compatibile cu această idee: toleranța, 

dialogul, încrederea, contractul și 

proprietatea. Desigur, etica liberală este 

una minimalistă, întrucât apărând 

aceste valori, ea își păstrează 

neutralitatea în raport cu alte seturi de 

valori morale, împărtășite de diferite 

grupuri din societate. Acest tip de 

minimalism etic evită primejdia 

maximalismului etic, adică a oricărui 

fundamentalism, fie el ideologic sau 

religios. Trebuie subliniat că 

minimalismul etic nu se confundă cu 

indiferența, care este la fel de 

periculoasă ca fanatismul. Natura 

evenimentelor și ritmul lor accelerat au 

infirmat cu totul ideea de sfârșit al 

istoriei și au scos la iveală noi și 

periculoase forme de nedreptate în 

România, în Europa și în lume [7]. 

Este posibil ca astăzi etica 

minimalistă și neutrală mai este 

eficientă întotdeauna atât pentru a 

păstra identitatea noastră națională și 

identitatea culturii și civilizației 

europene, cât și pentru a înfrunta 

agresiunile care le amenință. Până la 

urmă, dincolo de valorile neutrale ale 

toleranței, dialogului, încrederii, 

contractului și proprietății, există valori 

care exprimă apartenența noastră la 

aceste două identități. Toate aceste 

It is possible that today's minimalist 

and neutral ethics are always effective 

to both preserve our national identity 

and the identity of European culture 

and civilization, and to face the 

aggression that threatens them. 

Ultimately, beyond the neutral values 

of tolerance, dialogue, trust, contract, 

and property, there are values that 

express our belonging to these two 

identities. All these values must be 

defended, since those defining 

European identity cannot survive 

without those expressing national 

identity. And the right - without 

becoming an instrument of moral 

principles - must be based on the values 

in both categories; otherwise we will be 

the sad spectators not only of the 

disintegration of national identities but 

also of the loss of the identity of the 

Euro-Atlantic civilization and 

civilization. Respect and tolerance for 

others are defining virtues of 

constitutional and legal, national and 

European space, but in order for this 

true homeland not to dissolve in the 

future, we must redeem the virtues that 

promote the feelings of national and 

European affiliation. Of course, the 

revival of these feelings must not have 

an aggressive, but only a defensive, 

defense of the identity of European 

culture and civilization and the national 

identities that make up it: si vis pacem, 

para bellum. 

Moreover, furthering an idea 

expressed by Mircea Dumitru, a 

conception of justice based on a 

plurality of criteria, acting concurrently 
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valori trebuie sa fie apărate, întrucât 

cele care definesc identitatea europeană 

nu pot subzista fără cele care exprimă 

identitatea națională. Iar dreptul – fără 

a deveni un instrument de legiferare a 

principiilor morale – trebuie să se 

fundamenteze pe valorile din ambele 

categorii, altfel vom fi spectatorii triști 

nu numai ai dezintegrării identităților 

naționale, ci și ai pierderii identității 

culturii și civilizației euroatlantice. 

Respectul și toleranța față de alții sunt 

virtuți definitorii ale spațiului 

constituțional și juridic, național și 

european, dar, pentru ca această 

adevărată patrie să nu se dizolve în 

viitor, trebuie să redeșteptăm virtuțile 

care promovează sentimentele de 

apartenență națională și europeană. 

Desigur, renașterea acestor sentimente 

nu trebuie să aibă un rost agresiv, ci 

numai unul defensiv, de apărare a 

identității culturii și civilizației 

europene și a identităților naționale 

care o alcătuiesc: si vis pacem, para 

bellum.  

Mai mult, ducând mai departe o 

idee exprimată de Mircea Dumitru, că 

este dezirabilă o concepție 

despre dreptate care să se întemeieze 

pe o pluralitate de criterii, acționând 

conjugat sau separat, în funcție de 

context, și care să reunească virtutea, 

libertatea și prosperitatea. O asemenea 

concepție nu poate fi însă aplicată într-

un spațiu abstract, fără determinări 

identitare, ci numai în cadrul unor 

identități comunitare concentrice, 

pornind de la cele restrânse, cum sunt 

familia și grupul de vecini, continuând 

or separately, depending on the context, 

and bringing together virtue, freedom 

and prosperity, is desirable. Such a 

conception can not, however, be 

applied in an abstract space, without 

identity determinations, but only within 

the concentric community identities, 

starting from the narrow ones such as 

the family and the group of neighbors, 

then continuing with the commune or 

the city where we live, to climb up to 

the national and European community. 

But no matter how comprehensive a 

theory of justice is developed, it 

remains inefficient in the absence of 

legal imagination. Freedom, prosperity, 

equality, merit, need and reciprocity are 

not rigid units of justice. They can be 

put into operation only through the 

virtues of those who are animated by 

the ideal of righteousness. The legal 

imagination is the ferment and the 

catalyst through which these virtues 

can make justice in a given context. All 

legal practitioners must have legal 

imagination, regardless of their 

specialty and the position they occupy. 

Legislators must have legal 

imagination. The administration must 

have legal imagination. The most 

important in this work of justice is 

judges. In Adagio Justitia est 

fundamentum regnorum, the term 

justice also has the meaning of justice, 

and the meaning of an institution that 

implements justice. That is why judges 

must first be animated by the virtue of 

equity, which is the vector of legal 

imagination. 

Let's go back to Aristotle. For him, 
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apoi cu comuna sau orașul în care 

locuim, pentru a urca până la 

comunitatea națională și la cea 

europeană. Dar oricât de cuprinzător ar 

fi elaborată o teorie despre dreptate, ea 

rămâne ineficientă în 

absența imaginației juridice. Libertatea, 

prosperitatea, egalitatea, meritul, 

nevoia și reciprocitatea nu sunt unități 

rigide de măsurare a dreptății. Ele pot fi 

puse în operă numai prin virtuțile celor 

care sunt animați de idealul dreptății. 

Imaginația juridică este fermentul și 

catalizatorul prin care aceste virtuți pot 

înfăptui dreptatea într-un context dat. 

Imaginație juridică trebuie să aibă toți 

juriștii, indiferent de specialitatea pe 

care o au și de poziția pe care o ocupă. 

Legiuitorii trebuie să aibă imaginație 

juridică. Administrația trebuie să aibă 

imaginație juridică. Cei mai importanți 

în această operă de înfăptuire a 

dreptății sunt însă judecătorii. În 

adagiul Justitia est fundamentum 

regnorum, termenul justiție are și 

sensul de dreptate, și sensul de 

instituție care înfăptuiește dreptatea. 

Iată de ce în primul rând judecătorii 

trebuie să fie animați de virtutea 

echității, care este vectorul imaginației 

juridice.  

Să ne întoarcem la Aristotel. Pentru 

el, echitatea este forma superioară a 

dreptății: „Natura proprie a 

echitabilului constă în a fi un 

amendament al legii, în măsura în care 

generalitatea ei o face incompletă. Nu 

totul poate fi reglementat prin lege… 

Regula pentru ceea ce este 

nedeterminat trebuie să fie la rândul ei 

equity is the superior form of justice: 

"The very nature of the fair is to be an 

amendment to the law, to the extent 

that its generality renders it incomplete. 

Not everything can be regulated by 

law. The rule for what is undetermined 

must also be indefinite. Equitable is 

right and superior to a certain type of 

law." In addition, Stagiritus defines the 

nature of the just man: "He who 

proposes and actually does righteous 

acts, one who does not cramp the law 

to the detriment of others, but rather 

inclines to yield from his law, although 

he has the law on his side, is a fair man; 

the moral disposition that characterizes 

it, equity, is a form of justice." Even 

though Aristotle does not use the 

notion of legal imagination, it is 

unquestionable that defining equity 

implies legal imagination. 

Much later, Edmund Burke will use 

the concept of "moral imagination" in 

"Reflections on the Revolution of 

France" (1790), a book in which he 

speaks of "refined additions - taken 

from the wardrobe of moral 

imagination, starting from the heart and 

then going through reason, which 

confirms that they are necessary to 

cover the defects of our flesh that are 

shaken and trembling and make it grow 

in our own eyes." And later, Russell 

Kirk, a profoundly conservative 

American thinker, will resume and 

develop the concept of moral 

imagination, defined as "the force of 

ethical perception that goes beyond the 

barriers of personal experience and 

ephemeral events. Moral imagination 
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nedeterminată. Echitabilul este drept și 

este superior unui anumit tip de drept”. 

În mod complementar, Stagiritul 

definește natura omului echitabil: „Cel 

ce își propune și îndeplinește efectiv 

acte echitabile, cel care nu se 

cramponează de lege în detrimentul 

altora, ci mai degrabă înclină să cedeze 

din dreptul său, deși are legea de partea 

lui, este un om echitabil; dispoziția 

morală care îl caracterizează, echitatea, 

este o formă de dreptate”. Chiar dacă 

Aristotel nu folosește noțiunea 

de imaginație juridică, este 

neîndoielnic că modul în care definește 

echitatea presupune imaginație juridică. 

Mult mai târziu, Edmund Burke va 

utiliza conceptul de „imaginație 

morală” în „Reflecții asupra Revoluției 

din Franța” (1790), carte în care 

vorbește despre „adăugirile rafinate - 

preluate din garderoba imaginației 

morale, care pornesc de la inimă și apoi 

trec prin rațiune, care confirmă că sunt 

necesare ca să acopere defectele firii 

noastre despuiate și tremurânde și o fac 

să crească în proprii noștri ochi”. Și 

mai târziu, Russell Kirk, un profund 

gânditor conservator american, va relua 

și va dezvolta conceptul de imaginație 

morală, definit ca „forța percepției 

etice care trece dincolo de barierele 

experienței personale și de 

evenimentele efemere. Imaginația 

morală aspiră să cuprindă ordinea 

cuvenită la nivelul sufletului și ordinea 

cuvenită la nivelul comunității”. Dacă 

Edmund Burke a apreciat, în mod 

pertinent, că imaginația morală se 

manifestă într-o formă superioară în 

aspires to encompass the proper order 

in the soul and the proper order in the 

community." If Edmund Burke has 

appropriately appreciated that moral 

imagination is manifested in a superior 

form in poetry and art, and Russell 

Kirk added that "moral imagination 

was the gift and obsession of Plato, 

Virgil and Dante," we can today 

Aristotle added that legal imagination, 

the moral imagination of the 

imagination, must be the gift and 

obsession of jurists, in general, of 

judges in particular. And all of them 

must always return to the cultural 

sources of justice, the only ones to feed 

the legal imagination. In conclusion, 

the virtue of justice and legal 

imagination are consubstantial. This is 

also found in the Sermon on the Mount, 

which is reproduced in the Gospel of 

Matthew [8]. 

However, these introductory and 

argumentative theoretical cosizers of 

our scientific research approach not 

only aim to encourage research and 

analysis to identify the most effective 

and effective ways to prevent and 

combat multiple forms of deviance and 

delinquency, an academic framework 

suitable for proactive scientific 

exploration and the exchange of ideas 

in the field of interest topics, but also 

the identification of the trends, trends 

and perspectives of the forms of 

national and cross-border deviance and 

criminality in order to bring scientific 

research closer to the practical activity 

of the institutions and organizations 

involved in preventing and fighting 
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poezie și în artă, iar Russell Kirk a 

adăugat că „imaginația morală a fost 

darul și obsesia lui Platon, Virgiliu și 

Dante”, putem astăzi adăuga, pe urmele 

lui Aristotel, că imaginația juridică, 

pandantul imaginației morale, trebuie 

să fie darul și obsesia juriștilor, în 

general, ale judecătorilor, în special. Iar 

toți aceștia trebuie să se întoarcă mereu 

la sursele culturale ale dreptății, 

singurele din care se poate hrăni 

imaginația juridică. În concluzie, 

virtutea dreptății și imaginația juridică 

sunt consubstanțiale. Astfel se regăsesc 

și în Predica de pe munte, redată în 

Evanghelia după Matei, în 

pasajul Fericirilor: „Fericiți cei ce 

flămânzesc și însetează de dreptate, că 

aceia se vor sătura. Fericiți cei prigoniți 

pentru dreptate, că a lor este împărăția 

cerurilor” [8]. 

 Numai că aceste cosideraţii 

teoretice introductive şi argumentative 

ale demersului nostru de cercetare 

ştiinţifică nu are doar scopul de a 

încuraja activitatea de cercetare și 

analiză, în vederea identificării celor 

mai eficace și eficiente modalități de 

prevenire și combatere a multiplelor 

forme de devianță și delincvență, 

oferind totodată un cadru academic 

adecvat explorării științifice proactive 

și schimbului de idei din aria temelor 

de interes, ci şi identificarea evoluției, 

tendințelor și perspectivelor formelor 

de devianță și criminalitate națională și 

transfrontalieră, în scopul apropierii 

cercetării științifice de activitatea 

practică a instituțiilor și organizațiilor 

implicate în prevenirea și combaterea 

phenomena antisocial. It also seeks to 

promote and strengthen scientific 

research centered on the theoretical and 

practical aspects of everyday life, 

through collaboration between 

academia and the professional 

environment in the field of deviance 

and crime, from a political, legal, 

economic, social, psychological, the 

case of our study that will focus in the 

following section on aspects of 

immoral management, unfortunately, 

our times. 

 

2. The immoral management of 

multiple forms of deviance and 

delinquency 

  

Immoral management is a leadership 

style that not only lacks the most 

elementary principles or ethical 

precepts, but also involves a 

determined and active opposition 

against everything that is ethical. 

Immoral administration runs counter to 

all ethical principles. This approach 

argues that the objectives of the 

manager under the leadership of a 

public or private entity as corruption 

has no barriers are purely selfish (if it 

only aims to obtain own profits) or rely 

solely on profitability and 

organizational success (if the individual 

acts strictly like a agent or as a 

representative of his employer). Due to 

the fact that the manager actively 

opposes all aspects considered ethical, 

it appears that he is able to distinguish 

between good and bad actions and, 

nevertheless, chooses to act improperly 
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fenomenelor antisocial. De asemenea, 

încearcă să conducă la promovarea și 

consolidarea cercetării științifice axate 

pe aspecte teoretice și practice ale vieții 

cotidiene, prin colaborarea dintre 

mediul academic și mediul profesional 

în domeniul devianței și criminalității, 

din perspectivă politică, juridică, 

economică, socială, psihologică, etică 

în cazul studiului nostru care se va axa 

în secţiunea următoare pe aspectele 

managementului imoral caracteristic, 

din păcate, vremurilor noastre. 

 

 2. Managementul imoral, cauză 

a multiplelor forme de devianță și 

delincvență 

  

Managementul imoral este un stil de 

conducere care nu numai că este lipsit 

de cele mai elementare principii sau 

precepte etice, dar care implică şi o 

opoziţie hotărâtă şi activă împotriva a 

tot ceea ce este etic. Administraţia 

imorală contravine, în mod deschis, 

tuturor principiilor etice. Această 

abordare susţine faptul că obiectivele 

managerului aflat la conducerea unei 

entităţi publice sau private întrucât 

corupţia nu are bariere sunt pur egoiste 

(dacă acesta nu urmăreşte decât 

obţinerea de profituri proprii) sau se 

bazează exclusiv pe rentabilitatea şi 

succesul organizaţional (dacă individul 

acţionează strict ca un agent sau ca un 

reprezentant al angajatorului său). 

Datorită faptului că managerul se 

opune activ la toate aspectele 

considerate drept etice, rezultă că el 

este capabil să distingă între acţiunile 

or immorally. The immoral manager 

believes that law or legal precepts are 

impediments that they must overcome 

in order to accomplish their proposed 

goals. The practical strategy of the 

immoral administration is to make 

optimal use of all the opportunities to 

get any organizational or personal 

benefits at all costs. There are two 

types of amoral managers: deliberately 

amorous and amoral ones involuntarily.  

Amorous managers are involuntarily 

neither moral nor immoral, but they are 

neither aware nor concerned about the 

fact that their business decisions in 

daily life may have negative/harmful 

effects on individuals directly related to 

the entity on which they lead it. 

Involuntary amorous managers 

completely lack perception or ethical 

consciousness; they act on the 

organizational level without taking into 

account the ethical dimension of their 

acts or simply are negligent and 

insensitive about the effects and 

implications of their actions on the 

participants in that entity. These 

managers can have good intentions, but 

they do not realize that their decisions 

and actions can harm those with whom 

they interact. Amorous managers 

involuntarily rely on the letter of law as 

the main ethical tool. 

Amorous managers deliberately 

consider that ethical issues only 

concern the individual's private life, not 

activities in general. These managers 

are people who reject the idea of 

combining business with ethics; they 

are convinced that their activities are 
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bune şi cele rele şi, cu toate acestea, 

alege să acţioneze în mod incorect sau 

imoral. Managerul imoral consideră că 

legea sau preceptele legale constituie 

impedimente pe care trebuie să le 

depăşească pentru a-şi îndeplini 

scopurile propuse. Strategia practică a 

administraţiei imorale constă în 

utilizarea optimă a tuturor 

oportunităţilor pentru a obţine, cu orice 

preţ, beneficii organizaţionale sau 

personale. Există două tipuri de 

manageri amorali: cei amorali în mod 

deliberat şi cei amorali în mod 

involuntar. 

Managerii amorali în mod 

involuntar nu sunt nici morali, nici 

imorali, dar nici nu sunt conştienţi şi 

nici nu se preocupă de faptul că 

deciziile lor de afaceri din viaţa de zi 

cu zi pot produce efecte negative/ 

nocive asupra persoanelor direct 

relaţionate cu entitatea pe care ei o 

conduc. Managerilor amorali 

involuntari le lipseşte cu desăvârşire 

percepţia sau conştiinţa etică; ei 

acţionează pe plan organizaţional fără 

să ia în calcul şi dimensiunea etică a 

actelor lor sau, pur şi simplu, sunt 

neglijenţi şi insensibili cu privire la 

efectele şi implicaţiile acţiunilor lor 

asupra participanţilor la respectiva 

entitate. Aceşti manageri pot avea 

intenţii bune, dar nu îşi dau seama de 

faptul că deciziile şi acţiunile lor pot 

dăuna celor cu care interacţionează. 

Managerii amorali în mod involuntar se 

bazează pe litera legii ca principal 

instrument etic. 

Managerii amorali în mod deliberat 

carried out in a different context from 

that in which principles, reasoning and 

ethical principles apply. Although, at 

present, most managers are 

involuntarily immoral, there are still 

individuals (indeed few) who simply 

think that ethics cannot be found in 

their activities or in organizational 

decision-making. Thus, taking into 

account the above classification, there 

are two possible assumptions about the 

three models of morality in 

management, useful for ethics in the 

management of public or private law 

entities. 

The first hypothesis concerns the 

distribution of the three types of 

managers within the administrative 

population in general. This population 

hypothesis indicates that, in the entirety 

of management, the three types of 

managers are usually distributed so that 

moral and immoral administration 

occupy the two extremes of a curve, 

and the amoral administration occupies 

the middle part, which is also the 

largest of the same curve (Gauss's bell). 

According to this point of view, given 

the definitions presented above, there 

are few moral and immoral managers, 

and the vast majority of them are 

amoral (these managers are well-

intentioned but simply do not think in 

ethical terms when deciding on which 

implies their daily activity). 

 The second hypothesis might be 

called the individual hypothesis. This 

approach supports the fact that each of 

the three models of morality in 

management coexists and manifests, at 
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consideră că aspectele de ordin etic 

vizează numai viaţa privată a 

individului, nu şi activităţile în general. 

Aceşti manageri sunt persoane care 

resping ideea combinării afacerilor cu 

etica; ei sunt convinşi de faptul că 

activităţile lor se desfăşoară într-un 

cadru diferit de cel în care se aplică 

principiile, raţionamentele şi normele 

etice. Deşi, în prezent, majoritatea 

managerilor sunt amorali în mod 

involuntar, încă mai există indivizi 

(într-adevăr, puţini) care consideră, pur 

şi simplu, că etica nu îşi găseşte locul 

în activităţile lor sau în procesul de 

luare a deciziilor organizaţionale. 

Astfel, ţinând cont de clasificarea de 

mai sus, există două ipoteze posibile în 

legătură cu cele trei modele de 

moralitate din management, utile 

pentru etica în conducerea entităţilor de 

drept public sau privat. 

 Prima ipoteză se referă la 

distribuirea celor trei tipuri de manageri 

în cadrul populaţiei administrative, în 

general. Această ipoteză a populaţiei 

indică faptul că, în totalitatea cadrelor 

de conducere, cele trei tipuri de 

manageri se distribuie, de obicei, astfel 

încât administraţia morală şi cea 

imorală ocupă cele două extreme ale 

unei curbe, iar administraţia amorală 

ocupă partea mediană, care este şi cea 

mai mare, a aceleiaşi curbe (clopotul 

lui Gauss). În conformitate cu acest 

punct de vedere, ţinând cont de 

definiţiile prezentate mai sus, există 

puţini manageri morali şi imorali, iar 

marea majoritate a acestora sunt 

amorali (aceşti manageri sunt bine 

certain times and under various 

circumstances, in each manager. 

Generally, a company's manager is 

amoral for the most part of time, but 

sometimes he behaves morally or 

immorally, taking into account a 

variety of factors that influences that 

situation. None of the two hypotheses 

above has been demonstrated 

empirically, however, it is a reflection 

point for managers who try to avoid 

immoral and amoral types. Currently, it 

can be said that the most serious social 

problem encountered by current 

business organizations is the 

predominance of amorous managers, 

more than the immoral. Immoral 

administration is the first page of 

newspapers, but the dominant and 

insidious issue is the fact that managers 

have not integrated a system of ethical 

values into the daily decision-making 

mechanism, which turns them into 

amoral managers - people good, in 

essence, but who believes that the 

competitive world today is ethically 

neutral. Criticisms of entities and 

organizations will continue until 

amoral managers adopt moral behavior. 

 

3. Moral management solution to 

save society 

 

At the extreme opposite to immoral 

management is moral management 

(administration), which bases its entire 

activity on high principles of ethical 

behavior and professional conduct. The 

moral administration strives to 

demonstrate ethical behavior, 
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intenţionaţi, dar pur şi simplu nu 

gândesc în termeni etici când iau 

deciziile pe care le implică activitatea 

lor cotidiană). 

A doua ipoteză s-ar putea numi 

ipoteza individuală. Această abordare 

susţine faptul că fiecare din cele trei 

modele de moralitate din management 

coexistă şi se manifestă, în anumite 

momente şi în diverse circumstanţe, în 

fiecare manager. În general, managerul 

unei companii este amoral în cea mai 

mare parte a timpului, dar câteodată se 

comportă moral sau imoral, ţinând cont 

de o varietate de factori care 

influenţează respectiva situaţie. Nici 

una dintre cele două ipoteze de mai sus 

nu s-a demonstrat în mod empiric, 

totuşi, constituie un punct de reflecţie 

pentru managerii care încearcă să evite 

tipurile imorale şi amorale. În prezent, 

se poate afirma că problema socială cea 

mai gravă pe care o întâmpină 

organizaţiile de afaceri actuale este 

predominanţa managerilor amorali, mai 

mult decât a celor imorali. 

Administraţia imorală este cea care ţine 

prima pagină a ziarelor, dar problema 

dominantă şi mai insidioasă este 

reprezentată de faptul că managerii nu 

şi-au integrat un sistem de valori etice 

în mecanismul de luare a deciziilor 

cotidiene, ceea ce îi transformă în 

manageri amorali - persoane bune, în 

esenţă, dar care consideră că lumea 

competitivă de azi este neutră din punct 

de vedere etic. Criticile la adresa 

entităţilor şi organizaţiilor vor continua 

până când managerii amorali vor 

adopta un comportament moral. 

materialized in its orientation to 

legality, its general strategy of 

functioning, its interest, its objectives, 

its motivations and its concern for 

ethical norms and professional 

principles of conduct. In contrast to the 

egoistic principles of immoral 

management, moral administration 

aspires to achieve success in a well-

defined ethical framework (involves 

respecting ethical principles such as 

impartiality, justice and predetermined 

legal order). Moral administration is 

not aimed at obtaining illegal or 

immoral profit; Moreover, the moral 

approach does not only follow the letter 

but also the spirit of the law (this is the 

minimum principle of ethical behavior, 

given that the moral manager is trying 

to work at a level of morality far above 

that required by law). Moral 

administration also implies moral, 

correct leadership from all points of 

view. Moral management will adopt an 

integrity strategy - characterized by the 

concept that ethics is the driving force 

of the business organization. Ethical 

values determine leadership search for 

business opportunities, organizational 

systems designation, and decision-

making. Within the integrity strategy, 

ethical values provide a common frame 

of reference and serve to unify different 

functions, negotiation lines and 

employee groups. This perspective 

highlights the values that define an 

organization and which it defends as a 

sign of its individuality. 

The substance of any discussion of 

legality and morality in the 
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 3. Managementul moral soluţie 

pentru salvarea societăţii 

  

La extrema opusă faţă de 

managementul imoral se află 

managementul (administraţia) morală, 

care îşi bazează întreaga activitate pe 

principii înalte de comportament etic şi 

pe norme profesionale de conduită. 

Administraţia morală se străduieşte să 

dea dovadă de un comportament etic, 

concretizat în orientarea sa către 

legalitate, strategia generală de 

funcţionare, interesul, obiectivele, 

motivaţiile şi preocuparea sa pentru 

normele etice şi principiile profesionale 

de conduită. În opoziţie cu principiile 

egoiste ale managementului imoral, 

administraţia morală aspiră la obţinerea 

succesului într-un cadru etic bine 

determinat (implică respectarea unor 

principii etice precum imparţialitatea, 

dreptatea şi ordinea legală 

predeterminată). Administraţia morală 

nu vizează obţinerea profitului ilegal 

sau imoral; în plus, abordarea morală 

nu urmăreşte numai litera, ci şi spiritul 

legii (acesta este principiul minim al 

unui comportament etic, dat fiind faptul 

că managerul moral încearcă să 

activeze la un nivel de moralitate mult 

superior celui cerut de lege). 

Administraţia morală implică şi o 

conducere morală, corectă din toate 

punctele de vedere. Managementul 

moral va adopta o strategie a integrităţii 

- caracterizată de concepţia conform 

căreia etica este forţa motrice a 

organizaţiei de afaceri. Valorile etice 

administration is the purpose and 

obligations (in the sense of 

responsibility) of a business [9]. The 

purpose of a public or private 

administration is clear, can be 

documented and expressed. Instead, the 

obligation (or debt) is a controversial 

subject, especially in the moral sense, 

drawing attention to the concept of 

responsibility (not only, responsibility 

in English, but above all, 

accountability, meaning "to be 

accountable in one's face"," to 

account"). I will continue by discussing 

the dimension between legality and 

morality. The obvious primary link 

between morality and legality in the 

context of administration (where any 

form of organizing an economic 

activity, whether or not formally 

registered for profit or not) is that any 

administration has a moral, absolute 

and universal obligation, to observe the 

law, as the law occasionally represents 

the formalization of moral 

principles/values.  

The indisputable example is that of 

the generous "golden principle" - in the 

simplified form, "do not harm another" 

- even if it is legally translated into 

punitive terms, describing the 

prohibited acts (say, for example, 

corruption, thievery, murder) and the 

consequences for the perpetrator. 

Unlike morality, law means getting to 

know and coercion; neither acceptance 

nor dedication nor devotion are 

necessary. As a compensatory 

mechanism, coercion implies 

specifications with an incomparably 
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determină căutarea, de către conducere, 

a oportunităţilor de afaceri, desemnarea 

sistemelor organizaţionale şi procesul 

de luare a deciziilor. În cadrul strategiei 

integrităţii, valorile etice oferă un cadru 

de referinţă comun şi servesc la 

unificarea diferitelor funcţii, linii de 

negociere şi grupuri de angajaţi. 

Această perspectivă evidenţiază 

valorile care definesc o organizaţie şi 

pe care aceasta le apără ca semn al 

individualităţii sale. 

 Substanţa oricăror discuţii despre 

legalitate şi moralitate în administraţie 

sunt scopul şi obligaţiile (în sensul de 

responsabilitate) unei afaceri [9].  

Scopul unei administrații publice sau 

private este clar, poate fi documentat şi 

exprimat. În schimb, obligaţia (sau 

datoria) reprezintă un subiect 

controversat, mai ales în sens moral, 

atrăgând atenţia asupra conceptului de 

responsabilitate (nu doar 

„responsibility” în limba engleza, dar 

mai ales „accountability”, cu sensul de 

„a fi răspunzător în faţa cuiva”, „a da 

socoteală”). Voi continua prin a discuta 

dimensiunea dintre legalitate şi 

moralitate. Legătura primară evidentă 

între moralitate şi legalitate în contextul 

administraţiei (unde orice formă de 

organizare a unei activităţi economice, 

înregistrată sau nu în mod formal, cu 

scopul sau nu de a produce profit), este 

aceea că orice administraţie are 

obligaţia morală, absolută şi universală, 

de a respecta legea, în condiţiile în care 

legea reprezintă ocazional formalizarea 

unor principii/valori morale.  

Exemplul indiscutabil este cel al 

higher degree of strictness / rigidity. In 

addition, the limits of applicability are 

clearer: an entity, for example, is the 

subject of law by birth (as a natural or 

legal person) or because of spatial 

proximity (such as physical presence at 

some point). Unlike morality, the law 

requires a group to produce and modify 

it (for example, a parliamentary 

construction), a group to interpret it 

(legal institutions such as tribunals), 

and a group to apply it forcefully when 

needed (in the police sense) [10].   

As far as morality is concerned, that 

is, the moral approach, it is much more 

relative. Questions are raised in this 

respect whose answers cannot be 

concrete or contradictory: first, is the 

administration a moral agent? And 

second, to what moral principles is an 

administration bound to obey? I will 

answer these questions primarily by 

arguing two contradictory perspectives 

and, secondly, by defining morality in a 

social context.  

First, is the administration a moral 

agent? We can consider people 

working in an organization as moral 

agents subject to moral rules, and their 

belonging to an entity is regarded as 

conferring on that administration a 

moral / ethical dimension. Instead, it 

can counter-argument, an 

administration does not have its own 

conscience, just as the animals do not 

have conscience - and these people in 

the legal sense, while with rights 

defined in law, but not moral in relation 

to the earlier definition of morality - 

and the notion of collective 
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generosului „principiu de aur” - în 

forma simplificată, „nu face rău altuia” 

- chiar dacă în sens legal acesta este 

tradus în termeni punitivi, descriind 

faptele prohibite (să spunem, spre 

exemplu, corupţie, hoţie, vătămare, 

crimă) şi consecinţele pentru făptuitor. 

Spre deosebire de moralitate, legea 

înseamnă luare la cunostinţă şi 

coerciţie; nici acceptarea, nici dedicaţia 

şi nici devotamentul nu sunt necesare. 

Ca mecanism compensatoriu, coerciţia 

presupune specificaţii cu un grad 

incomparabil mai mare de 

stricteţe/rigiditate. În plus, limitele de 

aplicabilitate sunt mai clare: o entitate, 

de exemplu, este subiect al legii prin 

naştere (ca persoană fizică sau juridică) 

sau pe motive de proximitate spaţială 

(cum ar fi prezenţa fizică la un anumit 

moment). Tot spre deosebire de 

moralitate, legea necesită un grup care 

să o producă şi să o modifice (de 

exemplu, o construcţie parlamentară), 

un grup care să o interpreteze (instituţii 

juridice precum tribunale), şi un grup 

care să o aplice, cu forţa atunci când 

este nevoie (în sensul de poliţie) [10].   

Cât priveşte moralitatea, adică 

demersul moral, acesta este mult mai 

relativ. Se ridică în acest sens întrebări 

ale căror răspunsuri nu pot fi concrete 

sau pot fi contradictorii: prima, este 

administraţie un agent moral? Şi a 

doua, la ce principii morale este o 

administraţie obligată să se supună? 

Voi răspunde la aceste întrebări în 

primul rând prin argumentarea a două 

perspective contradictorii şi, în alt 

doilea rând, prin definirea moralităţii în 

consciousness, as the sum of individual 

consciousness, does not satisfy the 

definitively quoted framework. 

Without being sure of being a moral 

agent in an administration, what an 

organization is obliged to do in a moral 

sense is, at best, unclear. 

The second question is about what 

moral principles is an entity bound to 

obey? The answer involves a much 

more detailed analysis of conceptual 

and practical issues. According to the 

Cambridge Philosophy Dictionary 

(1999), morality is a system, public and 

informal, of rules, ideals and values 

that govern individual behaviors that 

might affect other individuals. Like the 

law, the ultimate goal of morality is to 

ensure the safety of others (which can 

be understood as reducing, avoiding or 

eliminating such dangers). The public 

dimension implies that morality is 

understood by those individuals who 

accept guidance and guidance on their 

own behaviors and the judging of 

others' behaviors. The informal nature 

of morality implies that there is no 

authority or institution to interpret or 

solve moral disputes, no matter what 

they are. A moral system works only 

when its members agree on 

controversial cases. Morality is 

therefore a matter of voluntary 

acceptance. Moreover, morality is 

intrinsically relative. Volunteering 

suggests "encouraging" individuals to 

adhere to certain moral ideals, to adopt 

certain values, and to agree on which 

moral rules should not transgress. 

Relativism refers to the fact that 
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context social. 

În primul rând, este administraţia un 

agent moral? Noi putem avea în vedere 

oamenii care lucrează într-o organizaţie 

ca agenţi morali supuşi regulilor 

morale, iar apartenenţa lor la o entitate 

este privită ca şi conferind acelei 

administraţii o dimensiune 

morală/etică. În schimb, se poate 

contraargumenta, o administraţie nu are 

conştiinţă proprie, după cum nici 

animalele nu au conştiinţă - şi aceste 

persoane în sens legal, câtă vreme cu 

drepturi definite în lege, dar nu 

persoane în sens moral în raport cu 

definiţia de mai devreme a moralităţii - 

iar noţiunea de conştiinţă colectivă, ca 

suma a conştiinţelor individuale, nu 

satisface cadrul definiţional citat. Fără 

a fi siguri de calitatea de agent moral al 

unei administraţii, ceea ce o organizaţie 

este obligată să facă în sens moral este, 

în cel mai bun caz, neclar. 

A doua întrebare este referitoare la 

ce principii morale este o entitate 

obligată să se supună? Răspunsul 

presupune o analiză mult mai detaliată 

a problemelor conceptuale şi practice. 

În conformitate cu Dictionarul de 

Filozofie Cambridge (1999), 

moralitatea este un sistem, public şi 

informal, de reguli, idealuri şi valori, ce 

guvernează comportamente individuale 

care ar putea afecta alţi indivizi. 

Asemenea legii, scopul final al 

moralităţii este sa asigure nevătămarea 

altora (care poate fi înţeles ca 

reducerea, evitarea sau eliminarea unor 

astfel de pericole). Dimensiunea 

publică implică faptul că moralitatea 

different societies or (sub) cultures can 

attach different meanings to the same 

values or different interpretations of the 

same moral principles, or even in the 

same moral social group, prospects can 

change. Therefore, what the 

organization is morally obliged to do is 

unclear, and the most appropriate term 

to describe the situation is "confusion" 

[11]. 

Beyond these theoretical 

assumptions is the real world, 

concreted with multiple forms of 

deviance and delinquency that must be 

combated, sanctioned, but especially 

prevented, as we might suggest in the 

concluding statements below. 

 

Conclusions 

 

That being said, it should be pointed 

out that there is no common agreement 

in theory or practice on the moral / 

ethical debts of an organization, other 

than compliance with the law, and 

because of numerous conceptual 

confusions and practical differences, an 

administration has obligations that are 

above or beyond by law [12]. 

Successful man is a valuable model in 

society, and thieves, burglars, 

traffickers, counterfeiters, corrupt 

officials, and scammers seek to win at 

any cost. If we do not introduce the 

economic equation and the spiritual 

dimension, we risk having trouble 

differentiating them from them. 

Successful people are one of the most 

valuable elites of society that 

politicians must take into account and 
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este înţeleasă de acei indivizi care 

acceptă ghidare şi îndrumare în ceea ce 

priveşte comportamentele proprii şi 

judecarea comportamentelor altora. 

Natura informală a moralităţii implică 

faptul că nu există nici o autoritate sau 

instituţie pentru a interpreta sau rezolva 

dispute morale, indiferent care ar fi 

acestea. Un sistem moral funcţionează 

doar atunci când membrii săi sunt de 

acord asupra cazurilor controversate. 

Prin urmare, moralitatea este o 

problemă de acceptare voluntară. Mai 

mult, moralitatea este intrinsec relativă. 

Voluntariatul sugereaza „încurajarea” 

indivizilor să adere la anumite idealuri 

morale, să adopte anumite valori şi să 

cadă de acord asupra căror reguli 

morale nu ar trebui să transgreseze. 

Relativismul se referă la faptul că 

diferite societăţi sau (sub)culturi pot 

ataşa diverse semnificaţii aceloraşi 

valori, sau interpretări diferite ale 

aceloraşi principii morale, sau chiar în 

acelaşi grup social moral, perspectivele 

se pot schimba. Prin urmare, ceea ce 

oorganizaţie este obligată moral să facă 

este neclar, iar termenul cel mai 

adecvat pentru a descrie situaţia este 

„confuzie” [11].   

Dincolo de aceste aserţiuni teoretice 

se află lumea reală, concretă cu 

multiple forme de devianță și 

delincvență care trebuiesc combătute, 

sancţionate dar, mai ales prevenite aşa 

cum înţelegem să sugerăm în 

afirmaţiile conclusive de mai jos. 

 

 

 

society must know, appreciate, and 

follow. Their involvement in politics is 

not a priority. The typical common 

sense of such a man will observe the 

difference between building and 

running a system of a hundred or 

perhaps even thousands of employees 

to lead a country. However, their views 

should be a key resource for action 

ideas for governors. 

The main ethical resource applicable 

to any activity, including 

administration, is Christian morality. 

The need for ethical principles is part 

of human nature because we encounter 

it in all known civilizations, like 

religious beliefs, with which it also 

affects. In fact, as ethics, religion 

reveals good and evil. The only 

difference between religion and ethics 

is that religion is not a science. 

Machiavelli in the "Prince" is shocked 

by his conception of relativising ethics 

in politics, expressed by the phrase 

"purpose excused the means." 

Relativism in ethics meant accrediting 

the idea that morality depends on the 

context and the social context and 

should not be absolutized. Relativism is 

a discredited, completely anachronistic 

theory for this century. Relativism 

allowed birth to monstrous doctrines of 

the last century, such as national-

socialism and communism. Relativism 

in ethics is like saying in navigation 

that in every circumstance we can have 

another kind of North. Not having a 

single North means turning the sailing 

into a chaotic fuss. The absolutisation 

of some ethical principles frees our 
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Concluzii  

  

Acestea fiind spuse, trebuie 

evidenţiat că nu există un acord comun 

în teorie sau practică asupra datoriilor 

morale/etice ale unei organizaţii, altele 

decât respectarea legii şi din cauza 

numeroaselor confuzii conceptuale şi a 

diferenţelor practice, o admiunistraţie 

are obligaţii care sunt mai presus sau 

dincolo de lege [12]. Omul de succes 

reprezintă un valoros model în 

societate, iar hoţii, spărgătorii, 

traficanţii, falsificatorii, funcţionarii 

corupţi şi escrocii urmăresc realizarea 

câştigului cu orice preţ. Dacă nu 

introducem în ecuaţia economică şi 

dimensiunea spirituală, riscăm să avem 

probleme în a ne diferenţia de aceştia. 

Oamenii de succes veritabili formează 

una din cele mai valoroase elite ale 

societăţii, de care politicienii trebuie să 

ţină cont şi pe care societatea trebuie să 

îi cunoască, să îi aprecieze şi să îi 

urmeze. Implicarea lor în politică nu 

constituie o prioritate. Bunul simţ tipic 

al unui astfel de om îl va face să 

observe diferenţa dintre a construi şi a 

conduce un sistem de o sută sau poate 

chiar mii de angajaţi, faţă de a conduce 

o ţară. Totuşi, opiniile lor ar trebui să 

constituie o resursă cheie de idei de 

acţiune pentru guvernanţi. 

Principala resursă etică aplicabilă în 

orice activitate, inclusiv în 

administraţie, o reprezintă morală 

creştină. Nevoia de principii etice face 

parte din natura umană, deoarece o 

întâlnim în toate civilizaţiile cunoscute, 

minds from the troubles and the 

frustration of the degradation of the 

good of evil. Every little detail of life 

demands our decision-making effort to 

separate well from evil. At first glance, 

the absolutisation of principles 

abstracts our freedom of choice. In fact, 

it is the navigator's freedom to choose 

his own North. This freedom is 

synonymous with chaos and giving up 

gives us the freedom to think more 

productively. 

Education and propaganda during 

the communist period have tried for 

half a century to destroy religion. 

Religion could not be destroyed, but in 

this war fell an innocent collateral 

victim: ethics. As a tree, ethics 

collapsed when its religious roots were 

cut off. The attempt to revive a 

"socialist ethics and equity" was a 

fiasco. The ideologues of the party 

turned to an ethical surrogate of the so-

called "new man," but no one felt able 

to become that "new man", no one 

found himself in this artificial ethical 

reconstruction. This was probably one 

of the greatest destructions of the 

dictatorship of the proletariat. Many of 

the creative energies of the Romans 

have dissipated in the last decades 

because of ethical disorientation. Theft, 

fraud, corruption and carelessness have 

their source in ethical disorientation. In 

any society there is theft, fraud, 

corruption and carelessness but not 

generalized and not institutionalized. 

Those few people who are stubborn to 

be correct are punished by the 

collectivity as "suckers." If you do not 
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ca şi credinţa religioasă, cu care de 

altfel se şi înrudeşte. În fond, ca şi 

etică, religia ne releva binele şi răul. 

Singura deosebire dintre religie şi etică 

până la urmă este aceea că religia nu 

este o ştiinţă. Machiavelli în 

„Principele” şochează prin concepţia sa 

de relativizare a eticii în politică, 

exprimată prin sintagma „scopul scuză 

mijloacele”. Relativismul în etică a 

însemnat acreditarea ideii că morala 

depinde de context şi de conjunctura 

socială şi n-ar trebui absolutizata. 

Relativismul este o teorie discreditată, 

complet anacronica pentru acest secol. 

Relativismul a permis naşterea unor 

doctrine monstruoase ale secolului 

trecut, ca naţional-socialismul şi 

comunismul. Relativismul în etica este 

ca şi cum ai spune în navigaţie ca în 

fiecare conjunctură putem avea un alt 

fel de Nord. A nu dispune de un Nord 

unic înseamnă transformarea navigaţiei 

într-o bâjbâială haotică. Absolutizarea 

unor principii etice ne eliberează 

mintea de frământările şi de zbuciumul 

decelării binelui de rău. Fiecare mic 

detaliu al vieţii ne solicita efortul 

decizional al separării binelui de rău. 

La prima vedere, absolutizarea 

principiilor ne răpeşte libertatea de a 

alege. În fapt, aceasta este libertatea 

navigatorului de a-şi alege propriul său 

Nord. Această libertate este sinonimă 

cu haosul şi renunţarea la ea ne 

eliberează mintea pentru o gândire mult 

mai productivă. 

Educaţia şi propaganda în perioada 

comunistă au încercat timp de jumătate 

de secol să distrugă religia. Religia nu a 

steal, it's because you can be caught. If 

you cannot be caught or stolen, you're 

stupid. There is even an astounding 

expression in this sense: "It's badly 

honest." Honesty has degrees of 

comparison, and if you abuse her, you 

show signs of cretinism. There are 

clerks who basically want to be honest, 

but they get "wiped" just to make them 

laugh, not to fall into the family, 

colleagues and acquaintances. There 

are patrons proud of their dire directors, 

even if they were caught by stealing 

from the patron. The theft in Romania 

is generalized, as well as corruption 

and the civilized world in which we 

want to integrate cannot understand us. 

We have experienced an ethical 

syncope that they have not tritued and 

which they cannot represent. It is much 

more than a mentality problem. It's an 

ethical malformation. 

Corruption is the anthony of ethics 

and has played an important role in the 

very poor economic state of the great 

majority of Romanians over the past 

decades. Corruption in Romania was 

the biggest impediment for a stranger 

to come to talk in Romania. In 

Romania, you could never have a 

business without paying under the 

table. In the past few years a whole 

generation of Romanian capitalists has 

consolidated its financial position 

based on ethical disorientation. Also 

called cardboard billionaires, their 

peculiarity lies in the perfect adaptation 

to the contemporary principles of theft, 

fraud, corruption and indifference. 

Opportunity itself is not condemnable, 
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putut fi distrusă, însă în acest război a 

căzut o victimă colaterală nevinovată: 

etica. Ca un arbore, etica s-a prăbuşit 

când rădăcinile sale religioase au fost 

tăiate. Încercarea de a renaşte o „etică 

şi echitate socialistă” a fost un fiasco. 

Ideologii partidului au apelat la un 

surogat etic, al aşa-zisului „om nou”, 

dar nimeni nu se simţea capabil să 

devină acel „om nou”, nimeni nu se 

regăsea în această reconstrucţie etică 

artificială. Aceasta a fost probabil una 

dintre cele mai mari distrugeri ale 

dictaturii proletariatului. Foarte multe 

din energiile creatoare ale romanilor s-

au disipat în ultimele decenii din cauza 

dezorientării etice. Furtul, fraudă, 

corupţia şi nepăsarea îşi au sursa în 

dezorientarea etică. În orice societate 

exista furt, fraudă, corupţie şi nepăsare 

dar nu generalizate şi nu 

instituţionalizate. Acei puţini oameni 

care se încăpăţânează să fie corecţi sunt 

sancţionaţi de colectivitate ca „fraieri”. 

Dacă nu furi, este pentru că poţi fi 

prins. Dacă nu poţi fi prins şi nu furi, 

eşti prost. Există chiar şi o exprimare 

uluitoare în acest sens: „e prost de 

cinstit”. Cinstea are grade de 

comparaţie şi dacă abuzezi de ea, dai 

semne de cretinism. Există funcţionari 

care în esenţă doresc să fie cinstiţi, dar 

primesc „spăgi” doar ca să nu se facă 

de râs, să nu cadă în oprobiul familiei, 

al colegilor şi cunoscuţilor. Există 

patroni mândrii de directorii lor 

„descurcăreţi”, chiar dacă aceştia au 

fost prinşi furând inclusiv de la 

patronul respectiv. Furtul în România 

este generalizat, la fel şi corupţia iar 

but the speculation of a weakness of the 

nation that puts it at risk, yes. If we 

look at the theft of the national 

economy, it does not influence the 

global value. If X steals from Y, the 

national economy encompasses the 

fortunes of X, but also of Y and totally 

does not ruin anything. But billions of 

cardboard have mastered millions of 

dollars and caused dozens of times 

more damage, actually endangering the 

national economy. The new generations 

of young people have little to learn 

from cardboard billionaires because the 

ethical disorientation on which their 

opportunism is based will gradually 

disappear. 

The most important thing in the 

administration is that every human 

being is integrally, fairly and 

consistently in character and in the 

"backbone". If in the case of employees 

there are heads and employers who 

sanction the lack of character and the 

unfairness of the staff, the employers 

only operate self-control. In this sense, 

morality would be a possible anti-crisis 

solution in the context of the current 

global crisis that should invite us to a 

moment of introspection and review of 

the principles guiding our actions. Is 

the global crisis a consequence of the 

fact that well-intentioned people 

(investors, traders, etc.) lost control of a 

complex financial system or is it a 

consequence of fraud, corruption, 

excessive lobbying for personal 

interests? The answer combines 

elements of both questions, but beyond 

any financial context, it is clear that 
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lumea civilizată în care dorim să ne 

integrăm nu ne poate înţelege. Noi am 

trăit o sincopă etica pe care ei nu au 

trit-o şi pe care ei nu şi-o pot 

reprezenta. Este mult mai mult decât o 

problemă de mentalitate. Este o 

malformaţie etică. 

Corupţia este antonimul eticii şi a 

jucat un rol important în starea 

economică foarte proastă a marii 

majorităţi a românilor de-a lungul 

ultimelor decenii. Corupţia în România 

a fost cel mai mare impediment al unui 

străin să vină să discute în România. În 

România nu puteai să faci niciodată o 

afacere fără să plăteşti pe sub masă. În 

ultimii ani o întreagă generaţie de 

capitalişti români şi-a consolidat 

poziţia financiară bazându-se pe 

dezorientarea etică. Numiţi şi miliardari 

de carton, particularitatea lor constă în 

adaptarea perfectă la principiile 

contemporane al furtului, fraudei, 

corupţiei şi nepăsării. Oportunismul în 

sine nu este condamnabil, dar 

specularea unei slăbiciuni a naţiunii 

care o pune pe aceasta în pericol, da. 

Dacă privim furtul la scara economiei 

naţionale, acesta nu influenţează 

valoarea globală. Dacă X fură de la Y, 

economia naţională înglobează averile 

lui X dar şi pe a lui Y, şi per total nu se 

strică nimic. Miliardarii de carton însă, 

şi-au însuşit milioane de dolari şi au 

provocat pagube de zeci de ori mai 

mari, periclitând de fapt economia 

naţională. Noile generaţii de oameni 

tineri nu au ce învăţa de la miliardarii 

de carton, pentru că dezorientarea etică 

pe care se bazează oportunismul lor va 

people need an ethical system that is 

centered on values such as 

responsibility and honesty. 

What is the basis of ethics 

management in organizations is the 

code of ethics. Unfortunately, in 

Romania, the importance of this field is 

not yet sufficient, so managers can 

barely know what the difference is 

between a code of ethics, a code of 

conduct and a rule of internal order. 

Codes of ethics must be the bond 

between the behavior of individuals 

outside the organization in their daily 

lives and their entrenched behavior. 

What do you do when an employee 

leaves the workplace in the backpack, 

which writes the name of your 

company on the back, and the 

employee in the subway spits the seeds 

down and speaks vulgar? Do not you 

lose the confidence of those who attend 

such a show? The Code of Ethics 

should outline the ethical priorities that 

a business chooses to adhere to. 

Through these priorities intended to 

comply with a fair distribution of 

economic goods and services among 

the population, which has the right to 

work, to freely choose work, and the 

right to favorable working conditions 

and remuneration. In the process of 

forming an ethical code, the employee's 

word should be a very valuable one. 

Codes of ethics and professional 

conduct, ie documents that contain 

rules that regulate both the moral and 

professional aspects involved in the 

activity of a company, must derive 

from the values and principles of the 
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dispărea treptat. 

Cel mai important lucru în 

administraţie este că fiecare om să fie 

integru, corect şi consecvent să aibă 

caracter şi „coloana vertebrală”. Dacă 

în cazul angajaţilor exista şefi şi patroni 

care să sancţioneze lipsa de caracter şi 

incorectitudinea personalului, în cazul 

patronilor nu operează decât eventualul 

autocontrol. În acest sens, moralitatea 

ar fi o posibilă soluţie anticriză în 

contextul crizei mondiale actuale care 

ar trebui să ne invite către un moment 

de introspecţie şi de revizuire a 

principiilor care ne ghidează acţiunile. 

Este criza mondială o urmare a faptului 

că nişte oameni bine intenţionaţi 

(investitori, comercianţi, etc.) au 

pierdut controlul unui sistem financiar 

complex sau este o urmare a fraudelor, 

a corupţiei, a unui lobby excesiv pentru 

interese personale? Răspunsul combina 

elemente ce ţin de ambele întrebări, 

însă dincolo de orice context financiar, 

este limpede faptul că oamenii au 

nevoie de un sistem etic care să fie axat 

pe valori precum responsabilitatea şi 

onestitatea. 

Ceea ce stă la baza managementului 

eticii în organizaţii este codul de etică. 

Din păcate, în România nu se acordă 

încă suficientă importanţa acestui 

domeniu, astfel încât managerii abia 

dacă ştiu în ce constă diferenţa dintre 

un cod de etică, un cod de conduită şi 

regulamentul de ordine interioară. 

Codurile de etică trebuie să fie liantul 

dintre comportamentul individizilor în 

afara organizaţiei, în viaţa de zi cu zi, şi 

comportamentul lor în entritate. Ce te 

employees of that company. It is a 

fairly complex process through which 

employees are involved in identifying 

their common values and developing 

code of ethics. Many think this is a 

waste of time. But for them I have a 

question: how can I ask an employee to 

observe an ethic code for which the 

employee does not feel attached 

because it does not contain values that 

he can share? 

Finally, the generalization of 

relations between economic, social and 

cultural spaces born of globalization 

always requires the existence of rules 

or, in their absence, the existence of 

procedures to accommodate 

progressively multiplying exchanges. 

But this stops here because the 

globalization of law extended at the 

same time to the vast galaxy of 

fundamental rights, thus combining the 

operative virtue and the humanistic, 

even universalist ambition. The first 

dimension of this judicial shift is 

therefore functionalist: global 

developments must be followed and a 

more mobile right must be adopted 

when objects become so. Right 

accompanies what is border by nature 

that objects traveling (such as 

migratory birds, for example, the 

debate on opening siezonului hunting) 

or circus techniques unaterială Ulate 

(Internet or financial transactions). We 

can then conceive without difficulty 

that in economic matters such an 

increase in the exchange of ideas arises 

from the need to reduce transaction 

costs and secure exchanges through 
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faci când un angajat pleacă de la muncă 

în salopetă pe care scrie mare, pe spate, 

numele companiei tale, iar angajatul 

aflat în metrou scuipă pe jos seminţe şi 

vorbeşte vulgar? Oare nu-ţi pierzi în 

acest fel încrederea celor care asista la 

un astfel de spectacol? Codul de etică 

ar trebui să schiţeze priorităţile etice la 

care o afacere alege să adere. Prin 

intermediul acestor priorităţi se 

intenţionează respectarea unei 

distribuţii corecte a bunurilor 

economice şi a serviciilor în rândul 

populaţiei, care are dreptul de a lucra, 

de a-şi alege liber locul de muncă, 

precum şi dreptul la condiţii de lucru şi 

remuneraţie favorabile. În demersul de 

alcătuire a unui cod etic, cuvântul 

angajatului ar trebui să fie unul foarte 

valoros. Codurile de etică şi conduită 

profesională, adică documente care 

conţin norme care să reglementeze atât 

aspectele morale cât şi pe cele 

profesionale implicate în activitatea 

unei companii, trebuie să ia naştere din 

valorile şi principiile angajaţilor acelei 

companii. Este un proces destul de 

complex prin care angajaţii sunt 

implicaţi în identificarea valorilor lor 

comune şi în dezvoltarea codului de 

etică. Mulţi cred că asta este o pierdere 

de vreme. Însă pentru aceştia am o 

întrebare: cum pot cere unui angajat să 

respecte un cod de etică pentru care 

angajatul respectiv nu simte nici un 

ataşament fiindcă nu conţine valori pe 

care el să le împărtăşească? 

 În fine, generalizarea raporturilor 

între spaţiile economice, sociale şi 

culturale născute din globalizare, 

common language, operators' symbols 

and tools. Increasing trade also 

automatically generates an increase in 

the corresponding volume of law. 

What we now have is the extension 

of this judicial globalization to the 

register of fundamental rights, which is 

the second important dimension of this 

exchange. Moreover, what is new is not 

just the vocabulary of human rights but 

the will to materialize it in concrete 

decisions, to create a nihilimic world 

public embryo in which ethics becomes 

a standard of mobilization that begins 

in defense movements of human rights, 

in the sense that political claims must 

now be presented in this language. In 

the economic and social sphere, it is 

not illusory to see once appearing a 

world right. Perhaps this moral 

standard is already built on a global 

ethic. It is not the first time the market 

and human rights are associated: they 

are even suspected of conspiring 

against sovereignty, like two 

spearheads of liberalism. It is true that 

in Europe they each have their own 

court: the Strasbourg Court for Human 

Rights and Luxembourg for Business. 

The new age also demonstrates that it 

can serve human rights, especially 

economic and social rights. If the 

concrete existence of fundamental 

rights joins the economic exchange, it 

complicates it, guides it, makes it 

evolve, yet it is never independent of 

either conflict or necessity. In other 

words, this ambition of justice, which 

is supposed to animate globalization 

towards fundamental rights, is 
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necesită intotdeauna existenţa unor 

reguli, sau în absenta lor, existenţa unor 

proceduri pentru a încadra schimburile 

ce se multiplică progresiv. Dar aceasta 

se opreşte aici, deoarece globalizarea 

dreptului extins în acelaşi timp şi la 

vasta galaxie a drepturilor 

fundamentale, combinând astfel 

virtutea operatorie şi ambiţia umanistă, 

chiar universalistă. Prima dimensiune a 

acestui schimb judiciar este deci 

funcţionalistă: trebuie urmate evoluţiile 

la nivel mondial şi trebuie adoptat un 

drept mai mobil, atunci când obiectele 

devin astfel. Dreptul insoţeşte ceea ce e 

transfrontalier prin natură, adică 

obiectele care călătoresc (precum 

păsările migratoare de exemplu, cu 

dezbaterile privind deschiderea 

siezonului de vânătoare) sau tehnicile 

de circ-ulaţie unaterială (internetul sau 

tranzacţiile financiare). Putem concepe 

atunci fară dificultate că în materie 

economică, o astfel de intensificare a 

schimbului ideilor ia naştere din 

necesitatea de a reduce costurile de 

tranzactie şi de a securiza schimburile 

prin intermediul unui limbaj comun, 

simboluri şi instrumente operatorii. 

Intensificarea schimburilor comerciale 

generează de asemenea automat o 

creştere a volumului de drept 

corespunzător.  

Ceea ce avem acum în plus, este 

extinderea acestei globalizări judiciare 

la registrul drepturilor fundamentale, 

care constituie a doua dimensiune 

importantă a acestui schimb. De altfel, 

ceea ce este nou nu este atât 

vocabularul drepturilor omului, ci 

frustrated by both a will of domination 

and the hope of a common world, 

desires that are inherently in 

dissociable. 

What does globalization of law 

mean? Rather than a rigorously ordered 

world architecture, it is a sort of vast 

normative DIY we are witnessing. By 

choosing to observe this globalization 

through ethics, we have tried to evade 

the passion that a too globalizing 

approach would imply. The best field 

for observation is not so much the 

deterred sphere of exchanges as the 

people themselves, their 

preoccupations, their exchange and 

their new functions. As for global 

ethics, it does not go through this 

unlikely constitution. It rather denotes a 

present experience, the consciousness 

of an increasingly powerful, inexorable 

interdependence, resulting from 

exchanges but also from tensions and 

oppositions, and which must be given 

an ethical sense. Thus, ethical support 

is certainly not the power of seduction 

of great post-national theories. It does 

not refer to either order or unification, 

and leaves unanswered many political 

interrogations, which, as we have seen, 

involve other spaces of debate than the 

colloquial premises of conferences. In 

this sense, the cosmopolitanism that he 

leads may seem disappointing. Not 

only does he not remove the power 

relations between states, but is 

incomplete, undoubtedly impossible to 

become complete, and roughly. 
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voinţa de a-l materializa în decizii 

concrete, de a creea un embrion de 

ordine publică mondială niinimală în 

care etică să devină un etalon al unei 

mobilizări care incepe in mişcările de 

apărare a drepturilor omului, în ideea 

că de-acum în acest limbaj trebuie 

prezentate revendicările politice. In 

domeniul economic şi social, nu este 

iluzorie speranta de a vedea cândva 

apărând un drept mondial. Probabil că 

acest etalon moral se construieşte deja 

pe o etică globală. Nu este prima dată 

când piaţa şi drepturile omului sunt 

asociate: ele sunt chiar suspectate de a 

conspira contra suveranităţii, precum 

două vârfuri de lance ale liberalismului. 

Este adevărat şi că în Europa ele au 

fiecare curtea lor: Curtea de la 

Strasbourg pentru dreptuile omului şi 

cea de la Luxembourg pentru afaceri. 

Noua eră demonstrează de asemenea, 

că el poate servi drepturilor omului în 

special drepturile economice şi sociale. 

Dacă existenţa concretă a drepturilor 

fundamentale se alătură schimbului 

economic, aceasta îl complică, îl 

orientează, îl face să evolueze, cu toate 

acestea ea nu este niciodată 

independentă nici de conflict, nici de 

necessitate. Altfel spus, această ambiţie 

de justiţie, care se presupune că animă 

globaliza-rea îndreptată spre drepturile 

fundamentale, este insufteţită atât de o 

voinţă de dominaţie, cât şi de speranţa 

unei lumi comune, dorinţe ce sunt în 

fond indisociabile. 

Ce înseamnă globalizarea dreptului? 

Mai degrabă decât o arhitectură 

mondială ordonată riguros, ea 

 

[1] Nicomachical ethics is a writ of 

Aristotle and appears to be written 

around 350 BC. The work is structured 

on 10 books, having as subject the 

virtue. The name of Nicomahic Ethics 

comes from the name of Aristotle's son, 

Nicomahus, who is believed to have 

edited the book, since it was conceived 

by Aristotle as a course for his disciples. 

Nicomahic ethics resembles in large part 

another writing, Eudemic Ethics. Both 

Nicomachean Ethics and Eudemic 

Ethics begin with the discussion of 

eudaimony (happiness) and end with the 

discussion of virtue and what people 

need to live their lives best. Both 

examine the conditions under which 

glorification or blame are appropriate 

and both speak of the nature of pleasure 

and friendship. Despite the fact that 

both works express the same point of 

view, it is obvious that one of them is an 

improved version of the other, and it is 

often considered that Nicomachean 

Ethics is the improved version of Eudic 

Ethics. Aristotle, through Nicomachic 

Ethics, is a pioneer of paths, until he has 

no systematic approach to ethics in a 

treaty. See for details Nicomah's Ethics; 

introduction, translation, comments and 

index by Stella Petecel, Scientific and 

Encyclopedic Publishing House, 

Bucharest, 1988.  

[2] See for details the speech delivered on 

the occasion of the award of the title of 

Doctor Honoris Causa Legum Scientiae 

of the University of the West in 

Timişoara by Prof. Univ. Dr. Valeriu 

Stoica, on May 11, 2017 and taken from 

the site: 

https://juridice.ro/essentials/1165/despre

-dreptate-si-imaginatia-juridica. 

[3] Ibidem 
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reprezintă un fel de vast bricolaj 

normativ la care asistăm. Alegând să 

observăm această globalizare prin 

prisma eticii, am încercat aşadar să ne 

sustragem pasiunii pe care o abordare 

prea globalizantă ar implica-o. 

Domeniul cel mai bun pentru observare 

nu este într-atât sfera deteritorializată a 

schimburilor, cât oamenii înşişi, 

preocupările lor, schimbul lor şi noile 

lor funcţiuni. Cât despre etica globală, 

aceasta nu trece prin această constituire 

improbabilă. Ea desemnează mai 

degrabă o experienţă prezentă, 

conştiinţa unei interdependenţe din ce 

in ce mai puternice, inexorabile, 

rezultată din schimburi dar şi din 

tensiuni şi opoziţii, şi căreia trebuie să-i 

fie conferit un sens etic. Descris astfel, 

suportul etic nu are în mod sigur 

puterea de seducție a marilor teorii 

post-naţionale. El nu vizează nici 

ordine, nici unificare, şi lasă fără 

răspuns numeroase interogații politice, 

care după cum am văzut, presupun alte 

spații de dezbatere decât incinta 

colocvială a unor conferinţe. In acest 

sens, cosmopolitismul la care acesta 

conduce poate părea dezamăgitor. Nu 

numai că el nu înlătură raporturile de 

forță între state, dar este incomplet, fără 

îndoială imposibil de a deveni complet, 

şi aproximativ.  
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Abstract: Ce este fericirea din punct de 

vedere filosofic? Ce este fericirea din punct 

de vedere psihologic? Este fericirea unul 

din drepturile sau una din libertățile 

fundamentale ale omului în sensul 

prevederilor constituționale? Poate fi 

socotiă fericirea ca fiind o libertate civilă 

sau un drept subiectv în sensul dreptului 

civil? „Dreptul la fericire” este unul și 

același lucru cu „Dreptul la căutarea 

fericirii”? Cum ar putea fi definit conceptul 

de „Drept la fericire” din punct de vedere 

juridic?Aceastea sunt o parte din întrebările 

la care vom încerca să răspundem în 

rândurile ce urmează. 

 

 

Cuvinte cheie: dreptul la fericire; 

dreptul la căutarea fericirii; drept subiectiv 

civil; libertatea civilă; drepturi și libertăți 

fundamentale. 

 

 

I. Introducere 

 

În lumea tot mai zbuciumată a 

secolului în care trăim omul încearcă să 

definească conceptul de fericire nu ca o 

trăire a individului în raport cu anumite 

împrejurăi care-i determină anumite 

sentimente de plăcere, de bucurie 

 

About the legal nature of 

„the right to happiness” 
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George Bacovia University, Bacau, 

Romania 

ioan_ciochina@yahoo.com 

 

 

Abstract: What is happiness from a 

philosophical point of view? What is 

happiness from a psychological 

viewpoint? Is happiness one of the rights 

or fundamental freedoms within the 

meaning of the constitutional provisions? 

Can happiness be reckoned as a civil 

liberty or a subjective right within the 

meaning of civil law? „The right to 

happiness” is one and the same thing with 

“the right to the pursuit of happiness”? 

How could the concept “right to 

happiness” be defined in legal terms? 

These are some of the questions to which 

we will try to answer in the following 

lines. 

 

Keywords: right to happiness; right to 

the pursuit of happiness; subjective civil 

right; civil liberty; fundamental rights and 

freedoms. 

 

 

I. Introduction 

 

In the increasingly agitated world of 

the 21st century in which we live the 

man attempts to define the concept of 

happiness not as a feeling of the 

individual in relation to the specific 

circumstances which determine certain 
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supremă, de admirație puternică, etc. ci 

ca un „drept la fericire”. 

Astfel, în acest sens în țara noastră, 

au apărut unele ințiative cetățenești [1] 

cum ar fi de exemplu  propunerea ca 

,,dreptul la fericire” să figureze alături 

de demnitatea umană, dreptul la viață, 

dreptul la integritate fizică și psihică, 

etc., ca un drept distinct în Carta 

Drepturilor Fundamentale ale Uniunii 

Europene [2]. 

Însă, mai înainte de această ințiativă, 

Adunarea Generală a ONU prin 

Rezoluția nr. 66/281/12.07.2012 a 

proclamat data de 20 martie drept ,,Ziua 

Internațională a Fericirii” (Interntional 

Day of Happiness).  

,,Căutarea fericirii este unul dintre 

obiectivele fundamentale ale fiinţei 

umane”, subliniază Adunarea ONU în 

Rezoluţia sa adoptată prin consens. 

Documentul propune celor 193 de ţări 

membre să celebreze această zi ”în 

manieră potrivită, în special prin 

activităţi educative” şi să abordeze 

politici publice care să crească 

bunăstarea popoarelor. Organizaţia 

Naţiunilor Unite invită, de asemenea, 

organizaţiile internaţionale şi regionale, 

precum şi societăţile civile, inclusiv 

organizaţiile non-guvernamentale şi 

persoanele fizice, să marcheze Ziua 

Internaţională a fericirii prin diverse 

activităţi publice de sensibilizare” [3]. 

„Căutarea fericirii se află în centrul 

eforturilor umane. Oamenii din întreaga 

lume aspiră la o viaţă fericită şi 

împlinită, în armonie cu natura. Când 

acţiunile noastre sunt îndreptate spre 

binele comun, ne îmbogăţim cu toţii. 

feelings of pleasure, joy, supreme 

admiration, etc. but as a "right to 

happiness". 

Thus, in this sense in our country, 

some citizen initiatives [1] have arisen 

such as, for example, the proposal that 

the “right to happiness” should appear 

alongside human dignity, right to life, 

the right to physical and mental 

integrity, etc., as a separate law in the 

Charter of fundamental rights of the 

European Union [2]. 

However, before this initiative, the 

UN General Assembly through 

resolution no. 66/281 12 07 2012 

proclaimed 20 March as the 

“International Day of happiness” 

The UN assembly highlights in its 

resolution adopted by consensus that 

“The pursuit of happiness is one of the 

fundamental objectives of the human 

being”. The document proposes toits 

193 member countries to celebrate this 

day "in the proper manner, in 

particular through educational 

activities” and to address the public 

policies that improve the well-being of 

peoples. The United Nations also 

invites international and regional 

organizations as well as civil societies, 

including non-governmental 

organizations and individuals, to mark 

the international day of happiness 

through various public awareness 

activities" [3]. 

"The pursuit of happiness is in the 

center of human efforts. People around 

the world aspire to a happy and 

fulfilled life, in harmony with nature. 

When our actions are directed toward 
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Compasiunea aduce fericire şi ne ajută 

în modelarea viitorului pe care ni-l 

dorim", a subliniat secretarul general al 

ONU, Ban Ki-moon. 

Începând cu anul 2012 sub egida 

ONU, un grup de experți mondiali din 

domenii precum: economie, psihologie, 

instituții de sondaj și analize, statistici 

naționale, sănătate, odine publică, etc., 

redactează în fiecare an și publică, 

înainte de Ziua Internațională a Fericirii 

un Raport asupra Fericirii Mondiale 

(World Happiness Report). În aceste 

documente se descrie modul în care pot 

fi utilizate eficient măsurători ale 

bunăstării pentru a evalua progresul. De 

asemenea, se examinează starea de 

fericire în statele lumii și se explică 

modul în care noua știință a fericirii 

explică variațiile personale și naționale 

în fericire. Ele reflectă o cerință nouă la 

nivel mondial pentru a se acorda mai 

multă atenție fericirii ca un criteriu 

pentru politicile guvernamentale [4]. 

Potrivit clasamentului World 

Happiness Report, al celor mai fericite 

țări din lume, care include 157 de state, 

România ocupă locul 71, cu 5.528 de 

puncte. Cei mai fericiți oameni ai 

planetei trăiesc în Danemarca, Elveția, 

Islanda, Norvegia și Finlanda. 

Realizatorii studiului au măsurat 

fericirea în funcție de șase indicatori, 

cum ar fi Produsul Intern Brut (PIB) per 

capita, speranța de viață sănătoasă sau 

sprijinul social (aspect măsurat prin 

prisma celor pe care poate conta un om 

aflat într-o situație dificilă) [5]. 

 Potrivit unor surse [6] în lume se 

află o țară care are ca principal scop 

the common good, we allenrich. 

Compassion brings happiness and 

helps us in shaping the future that we 

wish for", said UN Secretary-General 

Ban Ki-moon. 

Starting in 2012 under the UN aegis, 

a group of the world's leading experts 

in areas such as economics, 

psychology, survey and analysis 

institutions, national statistics, public 

health, order, etc., shall draw up and 

publish each year, before the 

International day of Happiness a report 

on World (World Happiness Report). 

These documents describe how 

welfare measurements can be used 

efficiently in order to assess progress. 

It also examines the State of happiness 

in the world States and explaines how 

the new science of happiness explains 

variations in personal and national 

happiness. They reflect a new 

requirement worldwide in order to 

give more attention to happiness as a 

criterion for government policies [4]. 

According to the World Happiness 

Report ranking concerning the 

happiest countries in the world, which 

includes 157 States, Romania ranks 71 

with 5,528 points. The happiest people 

of the planet live in Denmark, 

Switzerland, Iceland, Norway and 

Finland. The directors of the study 

measured happiness according to six 

indicators, such as gross domestic 

product (GDP) per capita, healthy life 

expectancy or social support 

(measured in terms of those on whom 

can a man count in a difficult 

situation) [5]. 
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căutarea fericirii fecărui cetățean, (s.n), 

acesta fiind inclus art. 9 al Constituției 

țării. Este vorba de statul Bhutan [7]. 

În cadrul recensământului din 2015, 

una dintre întrebările adresate populaţiei 

din Bhutan a fost „Eşti fericit?”. La 

această întrebare 35% din populaţie a 

declarat că este foarte fericită, 47,9% au 

spus că sunt destul de fericiţi, iar în jur 

de 8,8% au declarat că sunt nefericiţi. 

În Bhutan, conceptul de produs 

intern brut a fost înlocuit cu un indicator 

al bunăstării ţării iar guvernul a creat 

inclusiv un Minister al Fericirii. 

Ţara nu cunoaşte probleme globale 

precum un nivel ridicat de criminalitate, 

iar oamenii duc o viaţă liniştită, fără a fi 

afectaţi de ravagiile războiului sau de 

sărăcie extremă. Oamenii din Bhutan 

sunt foarte primitori, nu sunt obsedaţi 

de tehnologia modernă, şi şi-au păstrat 

moştenirea culturală unică. Uciderea 

animalelor este interzisă, iar majoritatea 

populaţiei este vegetariană. De 

asemenea, importarea chimicalelor este 

interzisă, prin urmare recoltele din zonă 

sunt lipsite de substanţe dăunătoare. 

Un alt aspect interesant este că 

pădurile sunt protejate, iar oamenii 

continuă să planteze cât mai mulţi 

copaci.   

În 2012, jurnalistul Andrew 

Buncombe de la The Independent a 

făcut o vizită în acestă ţară pentru a afla 

dacă lucrurile sunt cu adevărat aşa cum 

par. El observă că oamenii sunt 

prietenoşi, însă nu mai mult decât 

oriunde altundeva în regiune, iar sărăcia 

este totuşi o problemă, însă el notează 

că vestul a înţeles greşit conceptul de 

According to some sources [6] in the 

world there is a country that has as 

main purpose the pursuit of happiness 

of each citizen. It is included art. 9 of 

the Constitution of the country. We are 

talking about the state of Bhutan [7]. 

In the Census of 2015, one of the 

questions addressed to the population 

of Bhutan was "Are you happy?”. At 

this question 35% of the population 

said that they are very happy, 47.9% 

said they are pretty happy, and around 

8.8% said they are unhappy. 

In Bhutan, the concept of gross 

domestic product has been replaced by 

an indicator of the well-being of the 

country and the Government has 

created a Ministry of Happiness. 

The country knows no global 

problems such as high levels of crime, 

and the people lead a quiet life, 

without being affected by the ravages 

of war or extreme poverty. The people 

of Bhutan are very hospitable, they are 

not obsessed with modern technology 

and have retained their unique cultural 

heritage. Killing animals is prohibited, 

and the majority of the population is 

vegetarian. Also, the import of 

chemicals is prohibited, therefore the 

crops in the area are free of harmful 

substances. 

Another interesting aspect is that 

forests are protected, and people 

continue to plant more trees. 

In 2012, the journalist Andrew 

Buncombe of The Independent made a 

visit to this country to find out if 

things are really as they seem. He 

observes that people are friendly, but 
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fericire în acest context. Oamenii din 

Bhutan sunt în general mulţumiţi, iar 

acestă mulţumire duce la fericire. 

Serviciile medicale şi educaţia sunt 

gratuite în ţară, iar speranţa de viaţă a 

crescut cu 20 de ani începând cu 1980, 

în timp ce venitul pe locuitor a crescut 

cu 450%. Din punctul de vedere al 

speranţei de viaţă, al nivelului de 

educaţie şi de venit, Bhutan se plasează 

peste media din Asia de Sud, 

informează Banca Mondială. 

Pentru a putea stabili natura juridică 

a „dreptului la fericire” va trebui mai 

întâi să răspundem la mai multe 

întrebări precum: Ce este fericirea din 

punct de vedere filosofic? Ce este 

fericirea din punct de vedere 

psihologic? Este fericirea unul din 

drepturile sau una din libertățile 

fundamentale ale omului în sensul 

prevederilor constituționale sau din 

dreptul internațional ori din dreptul 

european? Poate fi socotiă fericirea ca 

fiind o libertate civilă sau un drept 

subiectv în sensul dreptului civil? 

„Dreptul lafericire” este unul și același 

lucru cu „Dreptul la căutarea fericirii”? 

Cum ar putea fi definit conceptul de 

„Drept la fericire” din punct de vedere 

juridic? 

 

II. Fericirea, concept filosofic, 

psihologic, religios și economic 

 

Conform Dicționarului Explicativ al 

Limbii Române,[8] fericirea este definită 

ca fiind starea de deplină mulțumire 

sufletească, intensă și deplină. 

Într-o prezentare a lucării[9] „Cea 

no more than anywhere else in the 

region, and poverty is still a problem, 

but he notes that the West had 

misunderstood the concept of 

happiness in this context. The people 

of Bhutan are generally satisfied, and 

this gratitude leads to happiness. 

Health care and education are free of 

charge in the country, and life 

expectancy has increased by 20 years 

from 1980, while income per capita 

has increased by 450%. In terms of life 

expectancy, of the level of education 

and income, Bhutan places over the 

South Asian media, informs the World 

Bank. 

In order to determine the legal 

nature of "the right to happiness" will 

first have to answer to several 

questions such as: What is happiness 

from a philosophical point of view? 

What is happiness from a 

psychological viewpoint? Happiness is 

one of the rights or fundamental 

freedoms within the meaning of the 

constitutional provisions or of 

international law or European law? 

Can happiness be counted as a civil 

liberty or a subjectiveright for the 

purposes of civil law? “The right to 

happiness”is one and the same thing 

with “the right to the pursuit of 

happiness”? How could it be defined 

the concept of “the right to happiness” 

in legal terms? 
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mai frumoasă istorie a fericirii” autorul 

aprecia că „Istoria fericirii este de fapt 

istoria gândirii, care este de fapt istoria 

vieții, atât a vieții în general, cât și a 

propriei vieți. Nimeni nu a venit 

vreodată cu un răspuns clar asupra unei 

întrebări legate de fericire, însă mulți au 

venit cu teorii sau idei atractive și 

demne de luat în seamă și de integrat în 

propria viață”. 

Întocmai cum se afirmă în literatura 

de specialitate, „...pentru Epicur 

fericirea nu consta atât în numărul mare 

al plăcerilor, cât în absenţa suferinţelor. 

Nu trebuie decât să urmăm îndemnul 

maximei: mulţumeşte-te cu puţin! 

Adeptul doctrinei va găsi suprema 

fericire în cele mai modeste condiţii de 

viaţă, singurele care pot să-i asigure 

fericirea sub forma unei linişti sufleteşti 

(ataraxia gr. - „absenţa tulburărilor”)” 

[10]. 

Formulând o definiție a fericirii [11], 

Aristotel analizează în Etica 

Nicomahică, pe de o parte, conceptul de 

bine, iar pe de altă parte - realitățile 

umane [12]. Fericirea este binele suprem 

și suprema plăcere, amândouă 

elementele fiind indisolubile [13]. Esența 

acesteia constă în activitatea sufletului 

conformă cu rațiunea sau nu lipsită de 

rațiuni, ea trebuind să consoneze cu 

virtutea, cu cea mai desăvârșită virtute, 

de-a lungul unei vieți desăvârșite [14]. 

Deci, omul fericit este acela care 

acționează întotdeauna în conformitate 

cu virtutea perfectă, înzestrat cu 

suficiente bunuri exterioare care să-i 

permită să aplice virtutea, de-a lungul 

întregii vieți și nu în sincope. Aristotel 

 

II. Happiness, philosophically, 

psychological, religious, and 

economic concept 

 

According to the Explanatory 

Dictionary of the Romanian language, 

[8] happiness is defined as a state of 

full, intense and heartfelt gratitude. 

In a presentation of the paper [9] 

"The most beautiful history of 

happiness" the author appreciated that 

“the history of happiness is actually 

the history of thought, which is 

actually the history of life, both in 

general and their own lives. Nobody 

has ever come up with a clear answer 

to a questions about happiness, but 

many have come up with theories or 

attractive and trustworthy ideas which 

can be integrated in our own life”. 

Just as it is stated in the specialty 

literature, „…for Epicurus happiness 

does not consist in the large number of 

pleasures, but in the absence of 

suffering. You only have to follow the 

urging of the maximum: Be thankful 

for less! A believer in the doctrine will 

find supreme happiness in the most 

modest living conditions, the only 

ones that can ensure happiness in the 

form of peace of mind (ataraxia Gr.-

“absence of turmoil”)” [10]. 

By formulating a definition of 

happiness [11], Aristotle analyzesthe 

Nicomachean ethicson one hand, the 

concept of wellbeing and on the other 

hand-the human realities. [12] 

Happiness is the ultimate good and 

ultimate pleasure, both items being 
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sugerează o „datorie de a fi fericit” [15]. 

Pentru el, eudaimonia („fericirea” sau 

„prosperitatea”) este concept de bază în 

definirea perfecțiunii umane și un scop 

al comunității [16]. 

Reputatul filosof german I. Kant, în 

una din cunoscutele sale lucrări privind 

critica rațiunii pure, referindus-se la 

conceptul de fericire, afirma: „Ca fiinţă 

raţională finită, omul nu poate să 

renunţe la ţelul său natural care este 

fericirea. Dar el devine demn de fericire 

doar prin strădania sa neîncetată de a 

respecta legea morală” [17]. 

Într-un studiu privind valențele 

universale ale conceptului 

de,,Drepturile omului” referindu-se la 

concepția lui John Locke despre dreptul 

natural la fericire, acesta „...susţine că 

legea naturală legitimează tot ceea ce o 

persoană întreprinde referitor la viaţa sa. 

Dumnezeu a creat oamenii liberi şi 

egali, în starea naturală se impune o 

egalitate naturală, există chiar o lege a 

naturii ca o persoană să nu atenteze la 

viaţa, sănătatea, libertatea sau 

posesiunile altora. Gânditorul englez 

subliniază că această stare nu este în 

mod necesar o stare de război. O 

asemenea stare este declarată doar 

atunci când cineva ne încalcă drepturile. 

Abia atunci agresorul poate fi pedepsit 

şi chiar ucis. Conflictele din starea 

naturală pot fi remediate prin asigurarea 

unui cadru, prin încheierea unui contract 

cu toţi ceilalţi, în vederea creării unei 

societăţi civilizate. Noi autorizăm astfel 

o guvernare care poate chiar să ne 

judece pentru a apăra drepturile 

naturale. Oricum această guvernare 

indissoluble. [13] Its essence consists 

in the activity of the soul in conformity 

with reason or not mindless, it must 

consonant with virtue, with the most 

perfect virtue, throughout a perfect life 

[14]. So a happy person is that who 

always acts in accordance with perfect 

virtue, stocked with sufficient exterior 

supplies that will enable him to 

enforce virtue, throughout his entire 

life and not in syncope. Aristotle 

suggests the „duty of being happy” 

[15]. For him, eudaimonia 

("happiness" or "prosperity") is the 

basic concept in defining human 

perfection and a goal of the 

community [16]. 

The famous Germanphilosopher I. 

Kant, in one of his famous papers on 

critique of pure reason, when 

referringto the concept of happiness, 

he stated that “As a finite, rational 

being, man cannot renounce his natural 

goal that is happiness. But he becomes 

worthy of happiness through his 

ceaseless endeavor to respect the 

moral law” [17]. 

In a study of one universal concept 

of “human rights”, referring to the 

design of John Locke about the natural 

right to happiness, "…he claims that 

natural law legitimizes everything that 

a person undertakes concerning his 

life. God created men free and equal, 

in natural state which requires natural 

equality, there is even a law of nature 

that a person should not encroach upon 

the life, health, liberty or possessions 

of others. English thinker points out 

that this is not necessarily a state of 
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poate fi oricând dizolvată dacă violează 

legile şi pune în pericol viaţa, libertatea 

sau proprietatea indivizilor” În 

continuare, autoarea studiului 

concluzionează că „După cum se poate 

observa filosoful acordă o atenţie 

specială dreptului de proprietate care 

este derivat din drepturile naturale, 

fundamentale, oferite omului prin graţia 

divină şi inalienabile oricărei fiinţe 

umane: dreptul la viaţă, la libertate şi la 

urmărirea fericirii.(s.n.) Alte drepturi 

derivate sunt dreptul la mişcare, vorbire 

şi expresie religioasă” [18]. 

În preambulul Declarației de 

independență a SUA [19] autorii acesteia 

au susținut că ,,.... toţi oamenii sunt 

creaţi egali; ei sunt înzestraţi de Creator 

cu anumite drepturi inalienabile; printre 

aceste drepturi se află viaţa, libertatea şi 

căutarea fericirii”. (s.n.). După cum se 

poate observa, autorii acestui important 

document istoric au fost puternic 

influiențați de teoriile lui John Locke. 

Declarația de Independență este primul 

act normativ cu valoare constituțională 

al unui stat democratic care face vorbire 

despre dreptul inalienabil al omului de 

a-și căuta fericirea. 

Fericirea, remarca cunoscutul 

psiholog român P. Andrei, nu e un 

fenomen pur subiectiv, intern al unui om 

abstract izolat de viața socială, nu e nici 

rezultatul influienței sociale asupra 

sufletului omenensc pasiv, ci e produsul 

personalității, prelucrării materialului 

social. ...Procesul de integrare a 

individului în societate se realizează 

concomitent, îl presupune pe cel de 

individualizare, de subiectivare a 

war. Such a condition is declared only 

when someone violates our rights. 

Only then the abuser can be punished 

or even killed. Conflicts in their 

natural state can be remedied by 

providing a framework, by concluding 

a contract with everyone else, in order 

to create a civilized society. In such we 

authorize a Government that can judge 

us in order to defend natural rights. 

Anyway this Government may be 

dissolved at any time if they violate 

laws and endanger the lives, freedom 

or property of individuals”. Hereafter, 

the author of the study concludes that 

“as it can be seen, the philosopher pays 

special attention to the right to 

property that is derived from the 

fundamental natural rights, provided to 

man through divine grace and 

inalienable for any human being: the 

right to life, liberty and the pursuit of 

happiness. Other derivativerightsare 

the right to movement, speech and 

religious expression” [18]. 

In the preamble of the Declaration of 

independence of the United States [19] 

its authors argued that, “...all men are 

created equal; they are endowed by the 

Creator with certain inalienable rights; 

among these rights lies life, liberty and 

the pursuit of happiness.” As it can be 

seen, the authors of this important 

historical document were heavily 

influenced by the theories of John 

Locke. The Declaration of 

independence is the first normative act 

withconstitutional value of a 

democratic State which makes speech 

about man's inalienable right to seek 
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scopurilor sociale. Armonizarea 

sufletului cu mediul social, ca tendințe 

morale, stabilirea unui echilibru între 

obiectiv și subiectiv, acestea produce 

fericirea. Izvorul fericirii este 

conectarea sufletului cu sine însuși și cu 

mediul moral social... Fericirea este un 

fenomen social etic ce se deosebește de 

simpla plăcere, satisfacție sau 

mulțumire biologică.(s.a.) Fericirea 

presupune un scop conștient, un ideal, 

rezultate al unei selecții valorice al unei 

alegeri sau angajări [20]. 

Unii filosofi contemporani[21] 

apreciază că ,,dificultatea majoră pe 

care o poartă cu el conceptul de fericire 

e că toată lumea îşi închipuie că ştie mai 

bine decât alții ce este ea. Faptul că 

suntem cu toții experți în fericire a fost 

una dintre cauzele care au subminat 

prestigiul acestui concept. Azi rişti să  

fii ridiculizat dacă  îndrăzneşti să susții 

idealul politic al fericirii, cum a făcut 

Aristotel. Pentru cei mai mulți, însă, 

cuvântul “fericire” nu e deloc adecvat 

pentru cercetările cantitative de natură 

psiho‐sociologică sau economică, el 

trebuind înlocuit cu altele: “standard de 

viață”, “calitatea vieții” etc.  

Într‐o altă zonă a cercetării, aceea a 

responsabilităii sociale a corporațiilor, 

există  susținători ai doctrinei morale că 

aceste organizații trebuie să lucreze şi 

pentru “binele comun” nu doar pentru 

cel propriu, definind acest concept în 

termeni de “cunoaştere a naturii umane 

şi a împlinirii ei”, adică în termeni vădit 

aristotelici. Dar e un fapt că 

preocupările privind RSC se cantonează  

aproape exclusiv în domeniul relațiilor 

happiness. 

P. Andrei, a well-known Romanian 

psychologist remarked thathappiness is 

not a purely subjective phenomenon, 

internal of an abstract man isolated 

from social life, neither the result of 

social influence on the passive human 

soul but is the product of personality, 

the processing of the social material. ... 

The process of integration of the 

individual in society is achieved at the 

same time, and it involves 

individualization, subjectivisation of 

social goals. Harmonization of the soul 

with the social environment, as moral 

tendencies, establishing a balance 

between objective and subjective, they 

produce happiness. The fountain of 

happiness is the soul's connection with 

himself and with the moral social 

environment... Happiness is 

aethicsocial phenomenon that 

distinguishes mere pleasure, 

satisfaction or biological thanks. 

Happiness requires a conscious goal, 

an ideal, and results of aselection in 

terms of value, of an election or 

employment [20]. 

Some contemporary philosophers 

[21] consider that “the major 

difficulty, which the concept of 

happiness carries with it is that 

everyone imagines that they know 

better than others what it is. The fact 

that we are all experts in happiness 

was one of the causes which have 

undermined the prestige of this 

concept. Today you risk to be ridiculed 

if you dare to sustainthe political ideal 

of happiness, as did Aristotle. For 
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publice, abordările morale fiind pe post 

de cenuşăreasă. Deşi, în prezent, nu e 

nici pe departe un criteriu suprem al 

adoptării politicilor publice, “fericirea” 

nu lipseşte din dezbaterea politică, de la 

nivelul guvernelor la cel al UNESCO, 

deşi majoritatea politicienilor îi contestă 

relevanța”. 

În același sens, alți autori[22] 

apreciază că „De-a lungul timpului, 

diferite științe s-au ocupat cu explicarea 

fericirii și, cu fiecare ocazie, abordarea 

variază. Tensiunea cea mai puternică 

este între abordarea calitativă și cea 

cantitativă a fenomenului. Astfel, 

antropologia, știință prin excelență 

calitativă, privește fericirea sub forma 

unei pulsații spirituale care este totodată 

și transcendentă (Bernea 2008, 

Vulcănescu 1991). Economia, însă, 

știința exactității, privește mai degrabă 

fericirea sub forma prosperității, într-o 

relație direct cauzală – prosperitatea 

determină fericirea (Ricardo 2001). Un 

indicator al prosperității este și produsul 

intern brut al unei țări,care adesea este 

relaționat cu standardul de viață și cu 

fericirea. Recenta politică socială a 

„wellbeing”-ului britanic abordează 

fericirea sub aspect separat de PIB, dar 

totuși în relație cu acesta, construindu-

se un nou indicator, mai complex, al 

fericirii”. 

Într-o altă lucrare, cu ceeași temă, 

autoarea[23] suține că ,,Nu putem afirma 

ceva cu certitudine despre fericire, ci 

doar că ea este ceea ce percepe și ce 

simte fiecare. Ea este una din marile 

întrebări ale umanității si va mai rămâne 

încă unul din misterele existenței 

most, however, the word “happiness” 

is not at all adequate for quantitative 

research on psycho-sociological or 

economic nature, it must be replaced 

with others: “standard of living”, 

“quality of life”, etc. 

In another area of research, that of 

corporate social responsibility, there 

are supporters of the moral doctrine 

that these organizationsalso need to 

work for the "common good" not only 

for their own, defining this concept in 

terms of "knowledge of human nature 

and its fulfilment” meaning in clearly 

Aristotelianterms. But it's a fact that 

the concerns regarding CSR limit 

themselves exclusively in the field of 

public relations, moral approaches 

being a kind of Cinderella. Although, 

at present, it is not a supreme criterion 

of the adoption of public policies, 

"happiness" is not missing from 

political debate, from the level of 

Governments to that of UNESCO, 

although most politicians contesting 

them relevance". 

In the same sense, other authors [22] 

consider that “over time, the various 

sciences have been busy explaining 

happiness and, at every opportunity, 

the approach varies. The strongest 

tension is between qualitative and 

quantitative approach of the 

phenomenon. Thus, anthropology, 

science which through excellence 

isqualitative, regards happiness in the 

form of spiritual pulses which are also 

transcendent (Bernea 2008, 

Vulcănescu 1991). Economy, however, 

scienceofaccuracy, regardshappiness 
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noastre: "Fericirea este mulțumirea de 

sine"; „Fericirea este sensul și scopul 

vieții, traiectoria și finalul existenței 

umane" (Aristotel), Fericirea e un ideal 

al imaginației, iar nu al 

rațiunii(Immanuel Kant), Fericirea e să 

știi să îți dorești ceea ce ai deja (Sfantul 

Augustin). 

În pofida profunzimii acestul 

subiect, fericirea este un lucru simplu 

pentru cei care nu încearcă să o 

definească și un lucru greu pentru cei 

care se încăpățânează să o numească 

într-un fel sau altul” 

Sanctitatea sa Dalai Lama ne 

îndeamnă „Să reflectăm deci la ce e cu 

adevarat valoros în viață, la ce dă sens 

vieții și să ne stabilim prioritățile pe 

baza răspunsului. Scopul vieții noastre 

trebuie să fie pozitiv. Nu ne-am născut 

cu scopul de a aduce necazuri, de a face 

rău altora. Ca viața noastră să aibă 

însemnătate, cred că trebuie să ne 

dezvoltăm calitățile pozitive, esențiale 

pentru oameni - căldura, bunătatea, 

compasiunea. Atunci viața noastră va 

căpăta mai mult sens și va fi mai 

împăcată - mai fericită” [24]. 

O cercetătoare contemporană [25] ne 

explică faptul că „fericirea reprezintă o 

stare prin excelență subiectivă, cu o 

structură complexă de tip emoțional-

afectiv, cognitiv-informațional, dar și 

apreciativ-valorizator. De aceea, 

percepțiile noastre despre viața pe care 

o trăim, care ne dau dimensiunea 

fericirii, sunt foarte diferite în funcție de 

caracteristicile individuale, dar și de 

oportunitățile  oferite fiecăruia de  

mediul său de viață. 

rather in the form of prosperity, in a 

direct causal relationship-prosperity 

determines happiness (Ricardo 2001). 

An indicator of prosperity is and gross 

domestic product of a country, which 

is often related with the standard of 

living and with happiness. The recent 

social policy of theBritish "wellbeing" 

addresses happiness separately from 

GDP, yet in relation to it, building a 

new, and morecomplex indicator of 

happiness”. 

In another work, with the same 

theme, the author [23] claims that “We 

cannot affirm with certainty anything 

about happiness, but only that it is 

what everybody perceives and feels. It 

is one of the great questions of 

humanity and will still remain one of 

the mysteries of our existence: 

"Happiness is self-gratitude"; 

"Happiness is the meaning and 

purpose of life, trajectory and the end 

of human existence" (Aristotle), 

Happiness is an ideal of imagination 

and not of reason (Immanuel Kant), 

Happiness is to know how to wish for 

something you already have (Saint 

Augustine). 

Despite the depth of this topic, 

happiness is a simple thing for the 

people who aren’t trying to define it 

and a hard thing for those who 

willfully persistto call it in one way or 

another" 

His Holiness the Dalai Lama urges 

us “To reflect on what it is really 

valuable in life, what gives meaning to 

life and establish priorities based on 

the response. The purpose of our life 
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Fericirea, ca proces și nu ca dat 

(constantă imuabilă care poate rămâne 

ca un bun al nostru și pe care îl putem 

conserva în timp), presupune o continuă 

căutare; ea se compune dintr-o 

multitudine de dorințe, aspirații latente 

care, odată împlinite, sunt înlocuite cu 

altele și devin la fel de presante, la fel 

de importante pentru a se transforma în 

cerințe active” 

Într-adevăr, din cele prezentate până 

acum rezultă că fericirea trebuie privită 

pluridimensional și că din orice unghi ar 

fi privită „ea se compune dintr-o 

multitudine de dorințe, aspirații latente 

care, odată împlinite, sunt înlocuite cu 

altele și devin la fel de presante, la fel 

de importante pentru a se transforma în 

cerințe active” (s.n.). 

 

III. Fericirea este un drept 

subiectiv sau o libertate civilă ? 

 

Pentru a putea răspunde la această 

întrebare este necesar să definim, din 

punct de vedere juridic, conceptele de 

drept, drept subiectivși pe cel de 

libertate  

Noțiunea de drept are mai multe 

accepțiuni. Astfel, într-o primă 

accepțiune Dreptul reprezintă totalitatea 

normelor (regulilor de conduită) care 

reglementează acțiunile omului în 

societate și a căror respectare este 

asigurată prin forța coercitivă a statului 

[26]. 

Fiecare stat, ca organzație social- 

politică, a indivizilor ce o compun, care 

exprimă și apără interesele tutror 

membrilor săi, își organizează un sistem 

should be positive. We were not born 

with the aim to bring trouble, to harm 

others. In order for our lives to have 

meaning, I believe that we must 

develop our positive qualities, which 

are essential for people-warmth, 

kindness, compassion. Then our live 

will gain more respect and will be 

peaceful- happier” [24]. 

A contemporary researcher [25] 

explains that “happiness is a state by 

excellence subjective, with a complex 

structure of affective-emotional type, 

cognitive information, but also 

appreciative-capitalize. That's why our 

perceptions about the life we live, 

which givesus the dimension of 

happiness, are very different 

depending on the individual 

characteristics, but also the 

opportunities offered by life 

environment. 

The happiness, as a process and not 

as a given (immutable constant, which 

may remain as ourasset and that we 

can conserve in time), requires a 

continuous search; It is composed of a 

multitude of desires, latent aspirations 

which, once completed, are replaced 

with others and become just as 

pressing, just as important in order to 

turn into active requirements". 

Indeed, from those presented thus 

far, it appears that happiness is to be 

regarded from a multidimensional 

point of view and fromwhatever angle 

it would be seen "it is composed of a 

multitude of desires, latent aspirations 

which, once completed, are replaced 

with others and become just as 
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al tuturor acestor regului care se 

subdivide în ramuri de drept, 

diferențiate după obiectul de 

reglementare, respectiv, ramura 

dreptului civil, ramura dreptului 

procesual civil, ramura dreptului penal, 

ramura dreptului procesual penal, 

ramura dreptului administrativ etc.  

  

Pornind de la ideea că dreptul 

reprezintă un interes, atunci când 

interesul reglementat are un caracter 

general, această caracteristică ne 

situează în sfera dreptului public și când 

acest interesare un caracter particular, 

personal, ne aflăm înprezența dreptului 

privat. 

În literatura de specialitate [27] se 

mai folosește și noțiunea de drept 

obiectiv pentru a defini acea totalitate de 

norme juridice care reglementează 

raporturile juridice ce se stabilesc între  

membrii unui stat și pentru a o difernția 

de noțiunea de drept subiectiv. 

Întrucât, în acest eseu ne-am propus 

să tratăm natura juridică a „dreptul la 

fericire” prin prisma reglementărilor art. 

58 și urm. din Codul civil referitoare la 

„Drepturi ale pesonalității” în 

continuare ne vom situa în sfera ramurii 

dreptului civil 

În sensul celor prezentate anterior, 

vom  preciza că dreptul subiectiv civil a 

fost definit [28] ca fiind acea 

prerogativă, posibilitate, putere ori 

facultate recunoscută de dreptul obiectiv 

civil unei persoane (subiectul activ, 

titularul dreptului) în virtutea căreia 

acesta poate avea, în limitele prevăzute 

de lege, o anumită conduită prin care să 

pressing, just as important in order to 

turn into active requirements" 

 

III. Happiness is a subjective right 

or a civil liberty? 

 

To be able to answer this question it 

is necessary to define, from a legal 

point of view, the concepts of right, 

subjective law and freedom. 

The notion ofright has several 

meanings. Thus, in the first instance 

the right represent the totality of rules 

(rules of conduct) which governs the 

actions of man in society and whose 

observance is ensured by the coercive 

force of the state [26]. 

Each State, as socio-political 

organization of the individuals that 

compose it, which express and defend 

the interests of all its members, shall 

organize a system of all these rules that 

is divided into branches of law, 

differentiated by the regulatory object 

or by the subject concerned, the branch 

of civil law, civil procedure Law 

Branch, branch of criminal law, the 

Criminal Law Branch, the branch of 

administrative law etc. 

Starting from the idea that the law 

represents an interest when the 

regulated interest of the governed has a 

general character, this feature situates 

us in the sphere of public law and 

when this interesthave a particular, 

personalcharacter we find our self in 

the presence ofprivate law. 

In the specialized literature [27] itis 

also used the term objective lawto 

define all legal provisions governing 
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își valorifice dreptul în discuție, 

respectiv, în virtutea căreia poate să 

pretindă unei alte persoane ( subiectul 

pasiv, debitorul obligației corelative) o 

conduită corespunzătoare dreptului său, 

iar, în caz de nevoie, dacă acesta nu este 

respectat, să solicite intervenția forței de 

constângere a statului. 

Referindu-se la această accepţiune a 

conceptului de drept, Al. Otetelişanu 

arăta: „Dreptul cuprinde norme de 

conduită care se nasc sub influenţa 

factorului social şi factorului individual, 

cu scopul de a realiza fericirea 

indivizilor, care nu poate fi asigurată 

decât respectându-se interesele 

naţionale” [29]. 

Prin libertate în general, se înțelege 

posibilitatea pe care o are orice 

persoană de a acționa, respectiv de a nu 

acționa, potrivit propriei voințe, fără a fi 

împiedicată  în acest sens de puterea 

altei persoane. Prin natura lor, libertățile 

sunt în principiu conferite tuturor, astfel 

încât fiecare persoană să beneficieze de 

o variată și extinsă paletă de alegeri 

opțiuni. 

Prin libertatea civilă (sau juridică) 

înțelegem puterea, posibilitatea 

recunoscută expres sau implicit  de lege 

unei persoane, în virtutea căreia aceasta 

pote avea orice conduită, potirivit 

proprirei voințe, în măsura în care nu 

este oprită de lege sau de bunele 

moravuri. Ea se prezintă ca o 

prerogativă generală ce conferă 

beneficarului său, atunci cănd acesta 

dorește, un acces necondiționat la 

situațiile juridice pe care le regăsim în 

cadrul acestei libertăți. În principiu, 

legal relations what are established 

between the members of a State and in 

order todifferentiate itfrom the concept 

of subjective right. 

In this essay we have decided to deal 

with the legal nature of the “right to 

happiness” in terms of regulations of 

art. 58 and the next from the Civil 

Code relating to "Rights of 

personality" so we will be situated in 

the sphere of civil law branch. 

In the sense of those previously 

presented, we specify that 

thesubjectivecivil law was defined as 

being [28] that prerogative, 

opportunity, power or faculty 

recognized by the objective civil right 

of a person (active subject, holder of 

the right) in the virtue of which it may 

have, within the limits provided by 

law, a conduct corresponding to his 

right, and if necessary if it is not 

fulfilled, he may require the 

intervention of the coercive force of 

the state. 

Referring to this understanding of 

the concept of lawAl. 

Otetelişanushows that: "Law includes 

rules of conduct that are born under 

the influence of social factor and the 

individualfactor, in order to achieve 

the happiness of individuals, which 

may not be ensured only byrespecting 

the national interests" [29]. 

Liberty in general, means the 

possibility that any person has to act or 

not to act according to their own wills 

without being hampered by the 

strength of other person. By their 

nature, freedoms are in principle 
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libertatea civilă este necondiționată, o 

persoană având libertatea de a se 

căsători sau nu, de a contracta sau nu, 

de a dobândi sau înstrăina un drept, de a 

testa, de a fi sau nu fericit etc. [30]. 

Studierea conținutul celor două 

concepte, dreptul subiectiv și libertatea 

civilă a dus la formarea a două opinii.  

Astfel, într-o primă opinie se suține 

că libertatea este un drept și dreptul este 

o libertate, iar o a doua opinie suține că 

între drept și libertate există totuși 

diferențe ce le individualizează. 

Constantin Dissescu sublinia că 

„Libertatea este exerciţiul conştient al 

voinţei, e voinţa în concurs cu viaţa, e 

dreptul fiinţei inteligente de a se 

dezvolta în ordinea sa după raţiune. 

Dreptul derivă din libertate... Dreptul şi 

libertatea se confundă, de aceea o 

libertate e un drept, precum un drept 

este o libertate... Omul are dreptul la 

fericire şi la viaţă, destinaţii care nu se 

pot realiza fără libertate, căci unde nu e 

libertate nu poate fi fericire” [31]. 

Montesquieu definea libertatea, ca 

reprezentând „posibilitatea de a face 

ceea ce îngăduie legile; dacă un cetăţean 

ar putea să facă ceea ce ele interzic, el 

nu ar mai avea libertate, pentru că şi 

ceilalţi ar putea să facă la fel” [32]. 

La întrebarea privind deosebirile 

dintre drept şi liberatate, Frédéric Sudre 

afirma: „În afara faptului că, distincţia 

între drepturile civile şi politice, pe de o 

parte, şi drepturile economice, sociale şi 

culturale, pe de altă parte, respectiv 

între „drepturile de…”, care presupun o 

abţinere din partea statului, şi 

„drepturile la …”, care reclamă prestaţii 

conferred on everyone, so that every 

person is entitled to a varied and 

extensive range of choices. 

Through civil freedom (or legal) we 

understand the power, possibility 

recognized express or implicit by law 

to a person, by virtue of which it can 

have any conduct, according to its own 

will, insofar as it is not stopped by law 

or morality. It is presented as a general 

prerogative conferring his beneficiary, 

when he wishes, 

anunconditionalaccess to legal 

statements that we find in the context 

of this freedom. In principle, civil 

freedom is unconditional, a person has 

the freedom to marry or not, whether 

or not to contract, to acquire or dispose 

of a right, to test, to be happy or not, 

etc. [30] 

Studyingthe content of the two 

concepts, subjective right and civil 

liberty has resulted in the formation of 

two opinions. 

Thus, a first opinion claims that 

freedom is a right and a right is a 

freedom and a second opinion claims 

that between right and freedom there 

are however differences that 

individualize them. 

Constantin Dissescu emphasizes that 

“freedom is the conscious exercise of 

the will, it's the will in competition 

with life, it’s the right of the intelligent 

being to develop on his own terms. 

Right derives from freedom ... Right 

and freedom overlap, therefore 

freedom is a right, as well as a right is 

a freedom ... The man has a right to 

happiness and life, which cannot be 
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din partea acestuia, provine dintr-o 

terminologie extrem de simplificatoare, 

prin care mai multe libertăţi individuale 

apar sub denumirea de „drepturi la...”, 

în convenţii internaţionale pertinente: 

dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul 

la un proces echitabil, dreptul la 

libertatea de expresie etc. Astfel, se 

cuvine să remarcăm că nu există o 

opoziţie tranşantă între cele două 

categorii de drepturi” [33]. 

Referindu-se la explicaţia de ordin 

istoric a conceptelor de drept şi 

libertate, Prof. Muraru arată: „La 

început, în catalogul drepturilor umane, 

au apărut libertăţile, ca exigenţe ale 

omului, în opoziţie cu autorităţile 

publice, iar aceste libertăţi nu 

presupuneau din partea celorlalţi decât o 

atitudine generală de abţinere. Evoluţia 

libertăţilor, în contextul mai larg al 

evoluţiei politice şi sociale, a avut ca 

rezultat cristalizarea conceptului de 

drept al omului, concept cu un conţinut 

şi semnificaţii juridice complexe. Mai 

ales în raport cu autorităţile statale, 

drepturile omului (libertăţile publice) au 

implicat şi obligaţii corelative de 

respect şi apărare. În timp, aceste 

libertăţi au trebuit să fie nu numai 

proclamate, ci şi promovate şi, mai ales, 

protejate, garantate. Putem deci constata 

că astăzi, între drept şi libertate există o 

sinonimie din punct de vedere juridic” 

[34]. 

Libertatea omului se înfăţişează 

dintr-un punct de vedere întreit: 

libertatea în raport cu natura, libertatea 

în raport cu societatea şi libertatea 

omului în raport cu sine însuşi, 

achieved without freedom, for where 

there is no freedom there cannot be 

happiness” [31]. 

Montesquieu defended freedom, as 

representing “the opportunity to do 

what law allows; if a citizen might do 

what the law forbids, he would no 

longer have freedom, because others 

might do the same” [32]. 

When asked about the differences 

between right and liberty, 

FrédéricSudre affirmed: "outside of 

the fact that the distinction between 

civil and political rights, on one hand, 

and economic, social and cultural 

rights, on the other hand, between 

“rights to ... ", which assume an 

abstention on the part of the State, 

and“rights to...”, which claimbenefits 

from it, come from an extremely 

simplifying terminology through 

which several individual liberties 

appear under the name of "rights to 

...", in the relevant international 

conventions: the right to liberty and 

security, the right to a fair trial, the 

right to freedom of expression, etc. 

Thus, it is necessary to notice that 

there is a categorical opposition 

between the two categories of rights 

[33]. 

Referring to the historical 

explanation of the concepts right and 

liberty, Prof. Muraru shows that: "in 

the beginning, in the catalogue of 

human rights, have appeared the civil 

liberties, as requirements of human, as 

opposed to public authorities, and 

these freedoms do not require from 

other than a general attitude of 
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libertatea fiind o condiţie fundamentală 

a responsabilităţii [35]. 

Într-o lucrare de referință, reputatul 

profesor T. Draganu preciza [36]: 

„Drepturile fundamentale ale cetăţenilor 

nu trebuie concepute ca o categorie de 

drepturi deosebite prin natura lor de 

celelalte drepturi subiective. Întocmai 

ca orice drepturi subiective, ele sunt 

puteri garantate de lege voinţei 

subiectului activ al raportului juridic, în 

temeiul cărora acesta este în măsură, în 

vederea valorificării unui interes 

personal direct, să desfăşoare o conduită 

determinată sau să pretindă subiectului 

pasiv al raportului o anumită 

comportare care, la nevoie, poate fi 

impusă acestuia cu sprijinul forţei de 

constrângere a statului...Drepturile 

fundamentale nu diferă de alte drepturi 

subiective nici prin obiectul lor 

specific...Deşi nu au un specific propriu 

nici din punctul de vedere al naturii 

juridice, nici al obiectului lor, drepturile 

fundamentale îşi justifică pe deplin 

existenţa ca o categorie distinctă de 

celelalte drepturi prin importanţa 

economică, socială şi politică pe care o 

au”.  

În condiţiile societăţii contemporane, 

caracterizată printr-o complexitate 

accentuată a relaţiilor dintre indivizi, pe 

de o parte, respectiv a relaţiilor dintre 

individ şi societate, pe de altă parte, 

raporturi care au o dinamică atât 

internă, cât şi externă în permanentă 

creştere, oamenii nu mai solicită doar 

simpla reglementare a libertăţii, ci ei 

solicită măsuri juridice eficiente pentru 

garantarea participării la libertate, ceea 

abstention. Evolution of freedoms, in a 

wider context of political and social 

evolution, resulted in the 

crystallization of concept of human 

right, conceptwith a complex content 

and legal meanings. Especially in 

relation to State authorities, human 

rights (public liberties) also involved 

correlative obligations of respect and 

defense. Over time, these freedoms 

had to be not only proclaimed but also 

promoted and, especially, protected, 

guaranteed. We therefore find that 

today, between right and freedom there 

is a synonymy from a legal point of 

view” [34]. 

Man's freedom presents itself froma 

threefold point of view: freedom in 

relation to nature, freedom in relation 

to society and human freedom in 

relation to himself, freedom as a 

fundamental condition of 

responsibility [35]. 

In a referencework, the renowned 

Professor T. Draganu specified [39]: 

"the fundamental rights of citizens 

must not be conceived as a category of 

rights special by their nature from 

other subjective rights. Just like any 

other subjective rights they are 

guaranteed by law to the will of the 

active subject of the legal relationship, 

under which it is able, in order to 

exploit a personal interest directly, to 

pursue a certain conduit or to claim 

from the passive subject of the 

relationship a specific behavior which, 

if necessary, may be imposed to it with 

the support of the coercion force of the 

State ... Fundamental rights do not 
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ce presupune existenţa cât mai multor 

garanţii juridico-statale pentru drepturi 

şi libertăţi, pentru libertatea personală în 

particular.[37]  

O analiză profundă și competentă a 

diferențelor dintre cele două concepte, 

la care achiesez, dreptul subiectiv și 

libertate este realizată într-un recent 

studiu semnat de doi cecetători [38] ai 

acestei complexe și complicate 

probleme, sens în care autorii studiului 

concluzionează că între drept şi libertate 

în accepţiunea de mai sus, există  o serie 

de diferenţe, astfel:  

„-libertatea persoanei presupune 

exercitarea unei anumite puteri de către 

aceasta, ceea ce necesită din partea 

celorlalţi subiecţi, numai o obligaţie 

negativă, respectiv să nu facă ceva care 

să împiedice exercitarea nestingherită a 

puterii respective, a libertăţii, de către 

posesorul acesteia;  

 -libertatea nu presupune, de regulă, 

obligaţii pozitive din partea celorlalţi 

subiecţi, persoane fizice şi juridice, 

respectiv obligaţia de a face ceva 

corelativ libertăţii asociate, aşa cum 

presupune un drept (...); 

-libertatea presupune numai din 

partea statului, o obligaţie de apărare şi 

de asigurare a condiţiilor de exercitare 

nestingherită a acesteia;  

- spre deosebire de libertate, dreptul 

presupune obligaţii atât pozitive cât şi 

negative, adică de a face, a da, a cere, a 

nu cere, cât şi de a nu face, a nu da. În 

acelaşi timp, este adevărat că, şi 

libertatea presupune obligaţii pozitive, 

dar numai pentru stat, şi într-un mod 

limitat, atunci când statul este chemat să 

differ from any other subjective rights 

via their specific subject ... Although 

they do not have their own specific nor 

from the standpoint of legal nature, nor 

of their object, the fundamental rights 

fully justifytheir existence as a 

separate category from other rights 

through the social, economic and 

politicimportance they have". 

In the conditions of the 

contemporary society, characterized by 

an increased complexity of relations 

between individuals, on one hand, and 

the relationship between individual 

and society, on the other 

hand,relationshipsthat have 

anincreasing internal and external 

dynamic, people no longer request 

only the simple regulationof freedom, 

but effective legal measures to ensure 

the participation of freedom, implying 

the existence of as many legal and 

State guarantees as possible for rights 

and freedoms , for personal liberty in 

particular [37]. 

Adeep and competent analysis of the 

differences between the two concepts 

is achieved in a recent study, signed by 

two researchers [38] of this complex 

and complicated issues; the authors 

concluded that between right and 

liberty in the sense provided above, 

there are a number of differences, as 

follows: 

“-freedom of the person involves the 

exercise of certain powers by the 

latter, which requires from the other 

subjects, only a negative obligation, 

respectively not to do anything to 

impede the unhindered exercise of the 
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garanteze libertatea, respectiv să prevină 

încălcarea ei şi să o apere când a fost 

încălcată. Dreptul presupune obligaţii 

pozitive şi pentru alte persoane;  

- conţinutul unui drept este 

reglementat, de regulă fiind definit prin 

lege, în sensul stabilirii prerogativelor 

pentru autorul dreptului şi obligaţiile 

pozitive şi negative ale celorlalţi, 

corelative acestuia, inclusiv ale statului, 

deci comportamentele acelora care au 

dreptul, cât şi comportamentele acelora 

care sunt obligaţi corelativ acestuia, şi 

care îl garantează, cum ar fi în cazul 

dreptului la despăgubiri pentru 

expropriere, al dreptului la învăţătură, al 

dreptului la pensie, etc.;  

- obiectul unui drept este precizat, iar 

aceasta presupune concretizare, 

delimitare, reglementare prin lege, pe 

când obiectul unei libertăţi este 

nelimitat şi numai uneori exercitarea 

libertăţii este limitată de drepturile şi 

libertăţile legitime ale celorlalţi, şi de 

alte interdicţii prevăzute de lege (...);  

- din punct de vedere al numărului 

comportamentelor incluse, dreptul este 

situat într-un interval închis, pe când 

libertatea este un interval deschis;  

- se poate susţine că libertatea a 

precedat dreptul, dreptul apărând ca o 

limitare a libertăţii. Astfel, libertatea 

gândirii, a opiniilor şi credinţei, este 

nelimitată (...); 

-sub aspectul limitării sociale, sunt 

considerate libertăţi absolute: libertatea 

de gândire, libertatea de conştiinţă, 

libertatea de opinie”; 

„Libertatea constă tocmai în 

înţelegerea necesităţii, în cunoaşterea 

power in question, freedom, by its 

owner; 

-freedom does not mean, as a rule, 

the positive obligations on the part of 

other subjects, individuals and legal 

entities, namely the obligation to do 

something correlative to associate 

freedoms, as a right states (...); 

-freedom requires only from the 

State, an obligation to defend and 

ensure the conditions for its 

unhindered exercise; 

-in contrast to liberty, the right 

implies both positive and negative 

obligations, that is, to do, to give, to 

ask, to not ask and not to do, not to 

give. At the same time, it is true that 

freedom entails positive obligations 

but only for the State, and in a limited 

manner, when the State is required to 

guarantee freedom, respectively to 

prevent its violations, and to defend it 

when it is breached. The right also 

implies positive obligations for other 

persons; 

-the content of a right shall be 

governed, by rule defined by law, in 

order to establish credentials for the 

author of the right and the positives 

and negatives obligations of others, 

correlative to it, including to the State, 

so the behaviors of those who have the 

right and behaviors of those who are 

correlatively obligesand guarantee it, 

such as in the case of the right to 

compensation for expropriation, the 

right to education, the right to pension, 

etc.; 

-the subject of the right is specified, 

and this involves embodiment, 
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legilor obiective ale realităţii şi în 

stăpânirea forţelor naturii şi ale vieţii 

sociale, întemeiată pe această 

cunoaştere” [39]. 

 Într-o altă sursă se subliniază că 

,,Libertatea, în accepţiunea sa generală, 

priveşte capacitatea oamenilor de a 

acţiona fără oprelişti şi este o valoare 

socială inestimabilă, dat fiind că ea 

conferă posibilitatea valorificării tuturor 

însuşirilor, atributelor, intereselor şi 

aspiraţiilor legitime şi raţionale ale 

fiinţei umane, în limitele admise de 

lege. În societatea democratică, Statul 

fiind organismul politic care dispune de 

forţă şi decide cu privire la 

întrebuinţarea ei, garantează juridic şi 

efectiv libertatea şi egalitatea 

indivizilor, procedând la propria sa 

limitare, Hegel subliniind în acest sens 

că „ideea dreptului este libertatea” [40]. 

Din cele prezentate mai sus, putem 

aprecia că și fericirea este o libertate 

civilă, în sensul că titularul acesteia, 

omul, individul, persoana, poate face tot 

ceea ce dorește pentru a fi fericit, pentru 

a-și căuta fericirea, desigur, respectând 

la rându-i drepturile și libertățile 

celorlalți semeni, numai că această 

libertate nu este reglementată expres, 

precum libertatea de gândire, libertatea 

de conștiință etc. 

Desigur că această libertate a 

persoanei de a-și căuta fericirea nu este 

și nu poate fi una absolută, ea trebuie 

exercitată în limitele legii și a moralei. 

În suținera afirmației de mai sus 

aducem în discuție câteva exemple de 

referință în materie. 

Astfel, Curtea Supremă din 

delimitation, regulation by law, while 

the subject of a freedom is limitless 

and only sometimes the exercise of the 

freedom is limited by the legitimate 

rights and freedoms of others, and 

other prohibitions as provided by law 

(...); 

-in terms of the number of behaviors 

included, the right is situated in a 

closed interval, whereas freedom is an 

open interval; 

-You can argue that liberty 

precededright and the right appears as 

a limitation of freedom. Thus, freedom 

of thought, opinion and belief, is 

unlimited (...); 

-under the aspect of social limitation 

they are considered absolute freedom: 

freedom of thought, freedom of 

conscience, freedom of opinion; 

“Freedom consists precisely in 

understanding the necessity, in 

knowingthe objective laws of reality 

and in mastering the forces of nature 

and social life based on that 

knowledge” [39]. 

Another source points out that, 

“Freedom in its general meaning, 

relates to the ability of people to act 

without hindrance and is aninestimable 

social value, since it confers the 

possibility of capitalizing all traits, 

attributes, interests and legitimate and 

rational aspirations of the human 

being, within the limits permitted by 

law. In a democratic society, the state 

being the political body thatholds 

strength and decides on its use, and 

guarantees legally and effectivelythe 

freedom and equality of individuals by 
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Washington, în cauza Territory v. Ah 

Lim 24 P. 588 (Wash.) - 1890, a respins 

argumentul inculpatului potrivit căruia 

dreptul său de a căuta fericirea îi asigura 

fumatul de opiu în intimitatea casei sale. 

Curtea a declarat că „statul manifestă un 

interes în privința condiției intelectuale 

a fiecăruia dintre cetățenii săi, societatea 

nefiind altceva decât un agregat de 

indivizi. Morala sau latura intelectuală a 

societății crește sau descrește în mod 

proporțional cu nivelul moral sau 

intelectual al membrilor săi.” „Fumatul 

de opiu este o practică detestabilă, 

dezgustătoare și degradantă, încât 

devine periculos de obișnuită pentru 

tineretul țării, iar simptoamele sale 

tipice sunt imbecilitatea, mizeria și 

crima… Dacă statul conchide că o 

anumită practică este periculoasă pentru 

bunăstarea morală, mentală și fizică a 

cetățenilor, de o asemenea măsură încât 

este aptă să devină o povară pentru 

societate, are dreptul indubitabil de a 

limita comiterea acelui act de către 

cetățenii lor” [41]. 

De asemenea, Curtea Constituțională 

Federală germană, într-o speță similară - 

BverfGE 90, 145, a negat existența unui 

drept de a consuma cannabis, chiar dacă 

este o manifestare a vieții private, date 

fiind multitudinea de efecte și de 

legături pe plan social [42]. 

În țara noastră regimul traficului și 

consumului ilicit de droguri și a 

substanțelor psihotrope este reglementat 

de Legea nr. 143/2000, privind 

combaterea traficului ilicit de droguri, 

republicată [43] și prin Legea nr. 

339/2005 privind regimul juridic al 

carrying out its own limitation, Hegel 

stressing in this connection that "the 

idea of right is freedom” [40]. 

From the above, we can appreciate 

that happiness is a civil liberty, in the 

sense that his holder, individual, 

person, man, can do everything he 

wants to be happy, to seek happiness, 

but of coursein its turn respecting the 

rights and freedoms of other people, 

but this freedom is not expressly 

regulated, such as freedom of thought, 

freedom of conscience, etc. 

Of course that this freedom of the 

individual to seek happiness is not and 

cannot be an absolute, it must be 

exercised within the limits of the law 

and morals. 

In support of the statement made 

above we bring into question a few 

reference examples. 

Thus, the Supreme Court of 

Washington in the case Territory vs. 

Ah Lim 24 p. 588 (Wash.)-1890, 

rejected the defendant's argument that 

his right to seek happiness is 

ensuredbysmoking opium in the 

privacy of his home. The Court stated 

that "the State manifests an interest in 

the intellectual condition ofeach of its 

citizens, society not being anything 

other than an aggregate of individuals. 

Moral or intellectual side of society 

increases or decreases in proportion to 

the moral or intellectual level of its 

members.” “The smoking of opium is 

a detestable, disgusting and 

degradingpractice, that becomes 

dangerous for the youth of the country, 

and its typical symptoms are dullness, 
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plantelor substanțelor și preparatelor 

stupefiante și psihotrope[44], prin care se 

limitează producerea și folosirea acestor 

tipuri de substanțe în scopuri medicale, 

terapeutice, etc. 

 

IV. Fericirea ca element al 

drepturilor personalității 

 

În doctrina franceză se sublinia 

faptul că „Starea naturală a omului este 

aceea de a fi liber, societatea având 

obligaţia de a respecta şi proteja 

libertatea acestuia. Exercitarea libertăţii 

individuale este pentru omul care 

trăieşte în societate primul dintre toate 

bunurile, cel a cărui conservare 

interesează cel mai mult fericirea 

lui.(s.n.) Guvernanţii şi legea trebuie 

deci să o protejeze şi să o apere cu o 

atenţie religioasă contra oricărui act 

arbitrar din partea miniştrilor şi a 

agenţilor lor” [45]. 

Întradevăr, așa cum se arăta în 

literatura de specialitate „Rolul 

persoanelor este fundamental în materia 

dreptului ele aflându-se în centrul 

tuturor activităților juridice” [46]. 

Termenul de ,,persoană” din punct 

de vedere juridic [47] are în vedere atât 

oamenii priviți individual, respectiv 

persoanele fizice, art.25 alin. (2) din 

C.civ., definind persoana fizică drept ,, 

omul, privit individual, ca titular de 

drepturi și de obligații civile,  dar și 

entitățile constituite din una sau mai 

multe persoane, care sunt determinate, 

în condițiile legii, ca subiecte distincte 

de drepturi -persoanele juridice, care 

conform art 25 alin. (3) C.civ., 

filth and crime ... If the State 

concludes that a particular practice is 

dangerous for mental, physical and 

moral well-being of citizens, of an 

extent that it is fit to become a burden 

on society, has the unequivocal right to 

limit the commission of that act by 

their citizens” [41]. 

Also, the German Federal 

Constitutional Court, in a similar case-

BverfGE 90, 145, denied the existence 

of a right to consume cannabis, even if 

it is a manifestation of privacy, given 

the multitude of effects and social ties 

[42]. 

In our country traffic regime and the 

illicit consumption of narcotic drugs 

and psychotropic substances is 

regulated by the law no. 143/2000 on 

combating illicit traffic in drugs, 

reissued [43] and law no. 339/2005 

concerning the legal regime of plant 

substances, narcotic drugs and 

psychotropic preparations [45], which 

restricts the production and use of 

these types of substances for medical 

purposes, therapeutic, etc. 

 

IV. Happiness as an element of 

personality rights 

 

In the French doctrine it was 

underlined that “The natural state of 

man is to be free, society having the 

obligation to respect and protect his 

freedom. The exercise of individual 

freedom is for the man who lives in 

society, first of all assets, the one 

whose preservation is the most 

important, his happiness.(a.n.)The 
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reprezintă orice formă de organizare 

care, întrunind condițiile cerute de lege 

, este titulară de drepturi și obligații 

civile.  

Potrivit art. 26 din Codul civil 

drepturile și libertățile persoanelor 

fizice și ale persoanelor juridice sunt 

ocrotite și garantate de lege. 

Pentru a fi ocrotite și garantate de 

lege și pentru a putea fi exercitate de 

titularii lor, drepturile și libertățile civile 

trebuie mai întâi să fie recunoscute, 

acțiune care presupune reglementarea 

acestora prin lege, adică prin norme 

juridice constituționale sau civile.  

Recunoșterea unui drept subiectiv 

civil dă naștere unei posibilități juridice 

care nu se confundă cu materializarea 

acelei posibilități, care se concretizează 

prin exercitarea dreptului sau libertății 

respective.[48] 

Exercitarea drepturilor și libertăților 

civile are în vedere valorificarea, 

realizarea, punerea în acțiune a acestor 

drepturi și libertăți. În principiu, 

exercitarea lor este lăsată la aprecierea 

titularului lor, acesta având posibilitatea 

de a alege între a le exercita sau nu, „în 

limitele legii și ale moralei”. 

În noțiunea de drepturi ale 

personalității sun incluse acele drepturi 

inerente calității de de persoană umană 

care aparțin oricărui individ prin însuși 

faptul că este om. Aceste drepturi sunt 

considerate ca fiind drepturi 

primordiale sau drepturi fundamentale 

ale omului, sunt prerogative care pot fi 

calificate ca drepturi subiective și sunt 

înzestrate cu o o acțiune în justiție, 

Aceste prerogative aparțin oricărei 

Government and the law must protect 

and defend it with a religious warning 

against any act arbitrarily on the part 

of Ministers and their agents” [45]. 

Indeed, as seen in the literature, "the 

role of individuals is fundamental law 

they being in the center of all legal 

activities" [46]. 

The term “person” in legal terms 

[47] takes into consideration both men 

regarded individually, i.e. individuals, 

art. 25, para. (2) in Civil Code, by 

defining the individual right as, man, 

looked at individually, as the 

controller of civil rights and 

obligations, as well as entities made up 

of one or more persons who are 

determined, in compliance with the 

law, as distinct subjects of rights-legal 

entities, which in accordance with 

article 25, paragraph (3) Civil Code 

represents any form of organization 

which, by meeting the requirements of 

the law, is the home of civil rights and 

obligations. 

Under art. 26 of the Civil Code, the 

rights and freedoms of natural persons 

and legal entities are protected and 

guaranteed by law. 

To be protected and guaranteed by 

law, and to be able to be exercised by 

their holders, civil rights and freedoms 

must first be identified, action which 

implies their regulation by law, by 

constitutional or legal rules. 

Recognition of a civil subjective 

right gives rise to a legal opportunity 

not to be confused with the 

materialization of that possibility, 

which is made through the exercise of 
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persoane ca drepturi câștigate chiar de 

la naștere. Rațiunea ultimă a lor se află 

în demnitatea persoanei și libera 

dezvoltare a personalității [49]. 

Centrul drepturilor personalității îl 

constituie drepturile fundamentale ale 

omului afirmate în special în Declarația 

Universală a Drepturilor Omului. 

Autorii definesc drepturilie 

personalității ca fiind acele prerogative 

în care titularul lui i se recunoaște 

facultatea de a se bucura și de a-i fi 

apărate atributele și interesele esențiale 

și inerente persoanei sale, sau, într-o 

altă viziune, personalitatea ar fi 

ansamblul de bunuri (sau valori) care 

aparțin unei persoane din simplul fapt al 

existenței sale: viața, integritatea fizică 

și psihică, viața privată etc. constituie 

tot atâtea ,,bunuri” ale personalității. 

Personalitatea, așa cum a fost defintă 

mai sus, are în vedere persoana umană 

în totalitatea sa, în relitatea sa bilogică, 

psihologică și socială, și care se 

deosebește de personalitatea juridică, în 

sensul de a fi subiect de drept [50]. 

În art. 58 din Codul civil, cu 

denumirea marginală Drepturi ale 

personalității, în alin. (1), se precizează 

că „Orice persoană are dreptul la viață, 

la sănătate, la integritate fizică și 

psihică, la demnitate, la propria imgine, 

la respectarea vieții private, precum și 

alte asemenea drepturi recunoscute de 

lege”.  

„Pe lângă aceste drepturi există și 

unele libertăți (echivalența drepturi 

libertăți-publice de pe plan intern poate 

fi transpusă pe plan internațional, luând 

denumirea de „ drepturile omului”) ca 

the right or freedom in question. [48] 

The exercise of civil rights and 

freedoms takes into consideration 

harnessing, realization, 

implementation of these rights and 

freedoms. Basically their exercise is 

left to the appreciation of their holder, 

he has the ability to choose between 

exercising them or not, "within the 

limits of the law and morality" 

The notion of personality rights 

included those inherent rights that 

belong to the quality of any individual 

human being by the very fact that it is 

human. These rights are regarded as 

primordial rights or fundamental 

human rights, are prerogatives that can 

be qualified as subjective rights, and 

are endowed with a legal action, These 

prerogatives belong to anyone as rights 

won from birth. Their latest reason lies 

in the personal dignity and the free 

development of the personality [49]. 

The center of personality rights are 

the basic human rights found in 

particular in the Universal Declaration 

of human rights. 

The authors define personality rights 

as those prerogatives in which it is 

recognizedthe holder’sfaculty to enjoy 

himself and to havehisattributes, 

inherent and essential interests 

defended, or in another vision, 

personality would be the ensemble of 

assets (or values) belonging to a 

person from the mere fact of his 

existence: life, physical and mental 

integrity, privacy, etc. constitute the 

many assetsof personality. 

Personality, as defined above, 
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valori recunoscute universal consacrate 

în dreptul civil. Aceste nu sunt drepturi 

subiective veritabile; ele sunt înt-un fel 

facultăți sau virtualități deoarece nu au 

un obiect precis determinat. În mare 

parte, ele nu sunt consacrate printr-o 

dispoziție a legii. Dar întrucât aceste 

libertăți civile au multe caractere 

comune cu drepturile personalității, ele 

nu pot fi separate [51]. 

Un autor francez, referindu-se la 

conținutul noțiunii de libertate a a firmat 

că ,,Foarte general, libertățile constau în 

a face ceea ce vrei sau , de a nu face 

ceea ce nu vrei [52]. 

Sunt considerate libertăți civile: 

libertatea conștiinței (inclusiv libertatea 

confesională [53), libertatea de deplasare 

și de stabilire, libertatea de a exercita 

profesia pe care o alegi, libertatea de a 

te căsători sau de a rămâne celibatar, 

libertatea de a trăi solitar sau de a trăi în 

comunitate ori în uniune liberă; 

libertatea de a a vea o familire 

numeroasă sau de a nu avea nicun copil, 

libertatea de a adopta un copil, de a-ți 

alege prietenii, libertatea de modă 

vestimentară, de regim alimentar etc. 

[54]. 

În literatura de specialitate se afirmă, 

cu temei că, în măsura în care aceste 

libertăți au o consacrare în dreptul 

intern sau în convențiile internaționale, 

ele fac parte din dreptul personalității 

[55].  

Din cele prezentate până aici, 

reținem că atât drepturile cât și 

libertățile, sunt inerente persoanlității; 

ele sunt recunoscute oricărei persoane, 

fără nicio deosebire; sunt opozabile 

considers the human person in its 

entirety, in his social, psychological 

and biologicalreality, and who is 

distinguished from the legal 

personality, in the sense of being 

subject of law [50]. 

In article 58 of the Civil Code, with 

the marginal denominationPersonality 

rights, in para. (1) is stated that 

"everyone has the right to life, to 

health, to mental and physical 

integrity, to dignity, to his own image, 

respect for privacy, as well as other 

rights recognized by law". 

"In addition to these there are some 

freedoms (equivalencyfreedom -public 

rightsfrom an internal plan can be 

transposed internationally, taking the 

name of “human rights”) as the 

universally recognized values 

enshrined in civil law. These are not 

genuine subjective rights; they are 

somehow a kind faculties or virtuosity 

because it does not have an object 

precisely determined. For the most 

part, they are not enshrined by a 

provision of the law. But whereas 

these civilfreedoms have many 

characters common with personality 

rights, they cannot be separated [51]. 

A French author, referring to the 

content of the concept of freedom 

stated that, “Generally, freedoms 

consist in doing what you want, or not 

to do what you don't want [52]. 

Are considered civil freedoms: 

freedom of conscience (including 

freedom of religion [53]), freedom of 

movement and of establishment, the 

freedom to exercise the profession that 
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erga omnes și sunt drepturi 

nepatrimoniale destinate desăvârșirii 

personalității. Ele constituie o 

prelungire a personalității persoanei [56]. 

Codul civil de la 1864 nu reglementa 

nici unul din drepturile și libertățile 

personalității, ele fiind creația doctrinei 

și jurisprudenței care s-a impus de-a 

lungul timpului și implicit a determinat 

legiferarea lor. 

În prezent aceste drepturi și libertăți 

sunt consacrate în Constituția României 

(art. 22 alin. (1) „Dreptul la viață, 

precum și dreptul la integritate fizică și 

psihică ale persoanei sunt garantate”; 

art. 26 alin.(1) „Autoritățile publice 

respectă și ocrotesc viața intimă, 

familială și privată”; art.30 alin.(6) 

„Libertatea de exprimare nu poate 

prejudicia demnitatea, onoarea, viața 

particulară a persoanei și nici dreptul la 

propria imagine”), dar și în Codul civil 

(art. 58 -Drepturi ale personalității- 

,,Orice persoană are dreptul la viață, la 

sănătate, la integritate fizică și psihică, 

la demnitate, la propria imagine, la 

respectarea vieții private, precum și alte 

asemenea drepturi recunoscute de 

lege”). 

Precizăm că enumerarea din art. 58 

C. civ. este una enunțiativă. Astfel, 

pornind de la ideea că și alte drepturi și 

libertăți pot avea vocație de a fi 

caracterizate ca drepturi ale personlității 

prin art. 20 pct. 9 din Legea nr. 71/2011 

pentru punerea în aplicare a Legii 

nr.287/2009 privind Codul civil [57] 

denumirea marginală ,,Drepturile 

personalității” ale art. 58 din noul Cod 

civil a fost înlocuită cu denumirea 

you choose, the freedom to marry or 

remain celibate, the freedom to live 

solitary or live in the community or in 

free union; the freedom to have a large 

family or not to have any child, 

freedom to adopt a child, to choose 

your friends, freedom of clothing 

fashion, diet, etc. [54]. 

In the specialty literature it is stated, 

with reason that, to the extent that 

these freedoms have a consecration in 

national law or in international 

conventions, they are part of the right 

of personality [55]. 

From those presented here, we retain 

that both the rights and freedoms are 

inherent to personality; they are 

recognizable to anyone, without any 

distinction; are opposable ergaomnes 

and are not patrimonial rights destined 

are intended for the perfection of 

personality. They constitute an 

extension of the personality of the 

person [56]. 

The Civil Code of 1864 does not 

regulate any of rights and freedomsof 

personality, they being the creation of 

doctrine and jurisprudence which was 

imposed over time and implicitly has 

resulted in their legislation. 

Currently these rights and freedoms 

are enshrined in the Romanian 

Constitution (art. 22, para. (1) "The 

right to life and the right to physical 

and mental integrity of the person are 

guaranteed"; art. 26 para. (1) "Public 

Authorities respect and protect family, 

private and intimate life”; article 30 

paragraph (6) "freedom of expression 

may not harmhonor, dignity, private 
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,,Drepturi ale personalității”, iar 

conținutul textului articolului citat a fost 

completat în sensul că din categoria 

drepturilor personalității  fac parte și 

„alte drepturi recunoscute de lege”. 

Referitor la acest caracter enunțiativ 

al prevederilor legale în literatura de 

specialitate s-au formulat opinii 

optimiste în sensul că ,,Oricum, în 

viitor, este de prevăzut că vor apărea noi 

drepturi și libertăți care vor trebui 

ocrotite” [58]. Alți autori, au suținut că 

„Există o tendință de a face să intre 

aproape tot dreptul civil în drepturile 

personalității: căsătoria, libertatea 

contractuală, dreptul de proprietate, 

filiația, dreptul succesoral, dreptul de 

proprietate literară și artistică, toate pun 

în discuție personalitatea” [59], iar un alt  

autor preciza că: „Nu cunosc om politic 

care să nu invoce de 10 ori pe zi lupta 

pentru drepturile omului care au fost 

batjocorite. Lumea a devenit un drept al 

omului și totul s-a preschimbat în drept; 

dorința de dragoste în drept la dragoste, 

dorința de odihnă în drept la odihnă, 

dorința de prietenie în drept la prietenie, 

dorința de a conduce prea repede în 

dretul de a conduce prea repede, dorința 

de fericire în drept la fericire,( s.n) 

dorința de a publica o carte în dreptul de 

a publica o carte, dorința de a striga 

noaptea pe stradă în dreptul de a striga 

naoptea pe străzi” [60]. 

Așa cum se sublinia în literatura de 

specialitate, [61] drepturile personalității 

se împart în drepturi care privesc 

protecția corpului uman (dreptul la 

viață, la integritatea fizică și psihică etc, 

) și drepturi  care ocrotesc valorile 

life of the person, nor the right to his 

own image"), as well as in the Civil 

code (articles 58 - Personality rights, 

“Everyone has the right to life, to 

health, to mental and physical 

integrity, to dignity, to his own image, 

respect of privacy as well as other 

rights recognized by law"). 

We state that the enumeration in 

article 58 Civil Code is a declarative 

one. Thus, starting from the idea that 

other rights and freedoms can also 

have vocation to be characterized as 

rights of personality through art. 20 

point 9 of law no. 71/2011 for the 

implementation of law no 287/2009 on 

the Civil Code [57] the marginalname 

“Personality rights’ of the art. 58 of 

the new Civil Code was replaced with 

the name, ‘Rights of personality”, and 

the content of the article cited was 

completed in the sense that from the 

category of personality rights belong 

“other rights recognized by law”. 

Regarding this declarative character 

of the legal provisions in the specialty 

literature have been formulated 

optimistic opinions in the sense that, 

“Anyway, in the future, it is 

anticipated that there will be new 

rights and freedoms that should be 

protected” [58]. Other authors, have 

sustained that "there is a tendency to 

make all the civil rights a part of 

personality right: marriage, freedom of 

contract, property law, filiation, 

succession law, right to literary and 

artistic property, all bring into question 

personality" [59], while another author 

stated that: "I do not know a politician 
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morale și sociale (dreptul la demnitate, 

la onoare, la imagine, dreptul la viață 

privată etc.). În sens larg drepturile 

personalității includ și libertățile 

individuale: libertatea conștiinței, 

libertățile profesionale, inviolabilitatea 

domiciliului, prezumția de nevinovăție, 

egalitatea civilă, confidențialitatea 

datelor personale, etc. Unele dintre 

aceste drepturi (dreptul la viață, la 

libertate, la onoare, la naționalitate, la 

libertatea de conștiință și de expresie, la 

protecția vieții private etc.), sunt numite 

uneori și publice, deoarece ele se 

exercită înainte de toate între raportuile 

dintre indivizi cu autoritățile statului, 

ele protejează libertățile indispensabile 

ale omului când sunt nesocotite de stat. 

Dar, ele se exercită și în raporturile 

dintre particulari, deoarece fiecare 

trebuie să respecte viața, libertatea, 

onoarea și personalitatea celorlalți. 

Granița dintre drepturile 

personalității și libertățile civile este 

incertă și în continuă deplasare, multe 

dintre prerogativele de astăzi sunt 

considerate a fi drepturi având în trecut 

statutul de libertăți [62]. 

Libertățile civile fac parte din 

drepturile personalității, în măsura în 

care au o consacrare în dreptul intern 

sau sau în convențiile internaționale. 

Libertățile civile care nu au o 

asemenea reglementare nu sunt 

veritabile drepturi , ci au valoarea unor 

principii generale de drept, a căror forță 

se trage din cutumă, problema protecției 

juridice fiind pusă atunci când justiția 

este chemată să se pronunțe asupra unor 

limitări înserate în acte juridice 

that does not invoke 10 times a day the 

struggle for human rights that were 

ravished. The world has become a 

human right and everything was 

transformed into a right; the desire of 

love into love, desire to rest into right 

to rest, the desire of friendship into 

friendshipright, desire to drive too fast 

into the right to drive too fast, the 

desire of happiness in the right to 

happiness, (n) a desire to publish a 

book in the right to publish a book, 

wanting to shout at night in the street 

into right to shout at night in the 

streets" [60]. 

As underlined in the specialized 

literature, [61] the personality rights 

are rights relating to the protection of 

the human body (right to life, to 

physical and mental integrity, etc.) and 

rights that protect the moral and 

social values (right to dignity, to 

honor, to the image, the right to 

privacy, etc.). In the broad sense 

personality rights includeindividual 

freedoms: freedom of conscience, 

professional freedom, inviolability of 

domicile, presumption of innocence, 

civil equality, confidentiality of 

personal data, etc. ... Some of these 

rights (right to life, to liberty, to honor, 

to nationality, freedom of conscience 

and expression, protection of privacy, 

etc.) are sometimes called public 

because they are exercised first of all 

between the relationship between 

individuals and state authorities, they 

protect the indispensable freedoms of 

human when they are not considered 

by state. But they are also pursued in 
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încheiate între particulari [63].  

 Natura juridică a libertăților civile 

este controversată, aspectul asupra 

căruia toată lumea pare a fi de acord 

fiind acela că, la fel ca și drepturile 

personalității, ele sunt inerente 

persoanei umane și servesc dezvoltării 

libere a personalității sale.  

 Transformarea libertăților în 

drepturi s-a realizat pe măsură ce 

dezvoltarea societății a pus în pericol 

prerogative ale omului considerate 

firești, apărând necesară ralizarea unei 

protecții superioare.  

 Unele libertăți civile au o consacrare 

legală, așa cum este cazul libertății de 

conștiință (care implică libertatea de a 

adera sau nu la un cult religios, 

libertatea concepțiilor filosofice) 

libertatea de exprimare, libertatea de 

deplasare, iar altele nu: libertatea de a se 

căsători sau de a rămâne celibatar, 

libertatea de a alege prietenii, de a alege 

ținuta vestimentară, libertatea de a fi 

fericit, etc. 

 

Concluzii și propuneri 

 

 Pornind de la cele prezentate mai 

sus concluzionăm că din punct de 

vedere juridic conceptul de fericire sau 

,,dreptul la fericire” este o libertate 

civilă care poate fi situată forte bine 

alături libertatea de gândire, libertatea 

de exprimare, libertatea conștiinței, etc., 

și care alături de celelalte drepturi și 

libertăți ale omului, ele se reunesc în 

drepturile personalității. 

În acest sens vom încerca o definiție 

a conceptului juridic de fericire, 

the relationships between private 

individuals because each must respect 

life, freedom, honor and the 

personality of others. 

The boundary between civil liberties 

and personality rightsis uncertain and 

constantly changing, many of today's 

powers are thought to be given rights 

that had in the past the status of 

freedoms [62]. 

Civil liberties are part of the 

personality rights, insofar as they have 

a consecration in national law or in 

international conventions. 

Civil liberties that do not have such 

regulations are not genuine rights, but 

have the value ofgeneral principles of 

law, whose force is drawn from 

custom, the problem of the legal 

protection being placed when justice is 

called upon to decide on certain 

limitations introduced in legal acts 

concluded between private individuals 

[63]. 

The legal nature of civil liberties is 

controversial, the aspect on which 

everyone seems to agree upon is that, 

being as they are, as the personality 

rights they are inherent to human 

person and serve the development of 

his personality. 

The transformation of rights into 

freedoms was made as the society’s 

development has jeopardized human 

prerogatives deemed necessary, 

appearing necessary to achieve 

superior protection. 

Some civil freedoms have a legal 

consecration, as is the case of freedom 

of conscience (which implies to adhere 
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precizând că aceasta este o facultate, pe 

care o are orice persoană, de a a-și 

crea toate condițiile materiale și 

spirituale necesare ajungerii la starea 

de deplină mulțumire sufletească, 

intensă și deplină, în limitele legii și ale 

moralei. 

 În măsura în care statul, prin 

politicile publice, se va obliga print-o 

prevedere constituțională, în fața 

cetățenilor săi, să contribuie la crearea 

condițiilor necesare unei bunăstări 

materiale și spirituale a cestora, atunci 

libertatea de a fi fericit va putea fi 

consacrată expres, ca o libertate 

fundamentală, alături de celelalte 

libertăți, deja reglementate expres. 

Îmi exprim convingerea că nu va mai 

trece mult timp până când fericirea, ca 

libertate civilă, își va găsi o consacare 

legislativă expresă în legislația 

europeană (ca urmare a cererilor tot mai 

mai insistente ale opiniei publice) și 

apoi, implicit și în legislația noastră.  

Reținem că, până atunci, fericirea ca 

libertate civilă se bucură de o protecție 

juridică în sensul că potrivit art. 26 C. 

civ., drepturile și libertățile civile ale 

persoanelor fizice, precum și drepturile 

și libertățile civile ale persoanelor 

juridice sunt ocrotite și garantate de 

lege, și pe cale de consecință, aceste 

dispoziții legale pot servi ca temei de 

drept al unei acțiuni în justiție prin care 

s-ar urmări apărarea unei libertăți civile, 

inclusiv a ,,dreptului la fericire”. De 

asemenea, aceste prevederi legale se 

completează cu cele cuprinse în 

Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului, la care România este parte, 

or not to a religious cult, philosophical 

concepts freedom) the freedom of 

expression, freedom of movement, and 

others -the freedom to marry or remain 

celibate, the freedom to choose your 

friends, to choose clothing outfit, the 

freedom to be happy, etc. 

 

Conclusions and proposals 

 

Starting from the ones listed above 

we conclude that from the point of 

view of the legal concept of happiness 

or “the rightto happiness"is a civil 

liberty which may well be situated 

alongside freedom of thought, freedom 

of speech, freedom of conscience, etc., 

and which, along with other human 

rights and freedoms, they arereunited 

into personality rights. 

In this regard we will try to give a 

definition of the legal concept of 

happiness, stating that it is a faculty 

that any person has to create all the 

necessary material and spiritual 

conditions of reaching full state offull, 

intense and spiritual gratitude within 

the limits of law and morality. 

To the extent that the State, through 

public policy, shall compel through a 

constitutional provision, in front of its 

citizens, to contribute to creating the 

conditions necessary for their material 

and spiritual wellbeing, then the 

freedom to be happy will be expressly 

consecrated, as a fundamental 

freedom, along with other freedoms, 

already covered. 

I express my belief that it will not 

take long until happiness, as a civil 
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ceea ce conduce la consolidarea 

sistemului juridic de protecție a 

drepturilor și libertăților civile, inclusiv 

a libertății de a fi fericit [64]. 
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Rezumat: Prima parte a lucrării 

vizează conceptul de dezvoltare regională, 

așa cum a fost acesta enunțat și clarificat 

într-o serie de documente adoptate în 

Uniunea Europeană. O altă secțiune a 

acestei expuneri are în vedere 

reglementarea politicii regionale în 

România, în conformitate cu specificitățile 

ei și cu actele juridice normative 

comunitare. Ultima parte a eseului 

conturează, în mod sintetic, o parte din 

impedimentele ce privesc punerea în 

practică a politicii regionale. Argumentele 

majore în favoarea susţinerii politicii 

regionale sunt pur economice, dar este 

necesar să luăm în considerare şi factorii 

sociali, politici, de mediu. Modalităţile de 

punere în aplicare a politicii regionale sunt 

diferite de la regiune la regiune, în funcţie 

de particularităţile fiecăreia; mecanismele 

specifice se regăsesc la nivelul autorităţilor 

locale, care, prin reprezentanţii lor, 

stabilesc direcţiile pe care dezvoltarea 

regională trebuie să o parcurgă în cadrul 

fiecărei regiuni. 
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concerns the concept of regional 

development as stated and clarified in a 

series of legal provisions adopted by the 

European Union. Another section tackles 

the regulation of regional policies in 

Romania in accordance with its 

specificities and the EU legal norms. The 
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summarizes some of the impediments to 

implementing regional policies. The major 

arguments in favor of supporting regional 

policies are purely economic, but we 

should also consider social, political, 

environmental factors. The manners of 

implementing regional policies vary from 

region to region depending on their 

particularities; the specific mechanisms are 

always entrusted to the local authorities, 

which, through their representatives, 

establish the directions of regional 

development in each region. 
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Considerații introductive 

 

În Uniunea Europeană, coeziunea 

socială este prioritară în configurarea 

strategiilor şi programelor; de aceea, 

trebuie analizaţi factorii instabilităţii 

sociale, şi anume diferenţele teritoriale 

dintre regiuni. În acest context, s-a 

considerat necesară elaborarea unei 

politici de dezvoltarea regională, care 

să conţină un „ansamblu de măsuri 

planificate şi promovate de autorităţile 

administraţiei publice locale şi centrale, 

în parteneriat cu diverşi actori (privaţi, 

publici, voluntari), în scopul asigurării 

unei creşteri economice, dinamice şi 

durabile, prin valorificarea eficientă a 

potenţialului regional şi local, în scopul 

îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă” [1].  

Dezvoltarea regională joacă un rol 

important în politica economică şi 

socială a fiecărui stat membru; ca atare, 

integrarea României în spaţiul 

european nu a fost posibilă fără 

clarificarea şi consolidarea problemei 

regionale, aceste aspecte presupunând 

abordarea diverselor domenii 

economice, sociale, politice din fiecare 

regiune.  

Mai mult decât atât, tendinţele 

actuale din economia mondială forţează 

politica regională să se ajusteze 

necesităţilor unui proces competitiv în 

dezvoltare şi schimbă accentul de la 

subdezvoltare la competitivitate [2]. 

Considerăm că acest studiu poate 

prezenta interes pentru autoritățile 

publice centrale de a elabora și a 

 

 

Introductory considerations 

 

In the EU, social cohesion is a 

priority when setting up strategies and 

programs; thus, it is necessary to 

analyze the factors of social instability, 

namely the territorial differences 

between the regions. In this context, it 

was considered necessary to develop a 

regional development policy containing 

"a set of measures planned and 

promoted by the local and central 

public administration authorities in 

partnership with various (private, 

public, volunteer) actors, in order to 

ensure a dynamic and sustainable 

economic growth, by making effective 

use of the regional and local potential, 

for the purpose of improving living 

conditions" [1].  

Regional development plays an 

important role in the economic and 

social policy of each Member State; as 

such, Romania's integration into the 

European space was not possible 

without the clarification and 

consolidation of the regional issue, 

whose aspects involved approaching 

the various economic, social and 

political domains of each region. 

Moreover, the current trends in the 

global economy force regional policies 

to adjust to the requirements of a 

competitive development process and 

shift the focus from underdevelopment 

to competitiveness [2].  

We believe that this study may be of 

interest to central public authorities in 
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înlătura deficiențele existente în 

legislația corespunzătoare domeniului 

examinat, potrivit reglementărilor 

juridice existente la nivelul Uniunii 

Europene și bunelor practici din 

statelele membre ale acesteia. Însă, de 

un real folos sunt aceste considerații 

mai ales pentru autoritățile publice 

locale, care ar putea îmbunătăți în mod 

vădit procesul de absorbție a fondurilor 

europene conferite pentru aplicarea 

concretă, efectivă și eficientă a politicii 

regionale. 

 

1. Conceptul de dezvoltare 

regională în Uniunea Europeană 

Dezvoltarea regională  este 

„dezvoltarea care răspunde nevoilor 

prezentului, fără a compromite 

capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi 

satisface propriile nevoi” [3]. 

Obiectivele majore ale politicii 

europene de dezvoltare regională se 

referă la: diminuarea diferenţelor de 

dezvoltare socio-economică de la 

nivelul unui anumit teritoriu, stimularea 

potenţialului acestuia, precum şi 

prevenirea apariţiei unor noi 

dezechilibre. 

Regiunea reprezintă elementul 

fundamental, în legătură cu care se emit 

teorii, se elaborează metode şi tehnici 

de investigaţie specifice, se definesc 

obiective şi măsuri, ca şi instrumentele 

ce permit punerea lor în aplicare.  

O regiune poate fi definită ca „o 

zonă a unui teritoriu având un 

ansamblu de caracteristici interne 

(proprii) distincte şi consistente 

(acestea putând fi fizice sau umane), 

developing legislation and removing 

deficiencies in this field, legislation in 

line with the existing EU legal 

regulations and the good practices in its 

Member States. Nonetheless, these 

considerations may be particularly 

beneficial for local public authorities, 

which could noticeably improve the 

process of absorbing European funds 

for the concrete, effective and efficient 

implementation of regional policies. 

 

1. The concept of regional 

development in the European Union 

Regional development is "the 

development that fulfills the needs of 

the present, without compromising the 

ability of future generations to fulfil 

their own needs" [3]. 

The major objectives of the 

European regional development policy 

are: reducing the differences in the 

socio-economic development of a 

certain territory, stimulating its 

potential and preventing new 

imbalances. 

A region is the fundamental element 

in relation to which theories are 

emitted, specific methods and 

techniques of investigation are being 

developed, objectives and measures 

and the instruments allowing their 

implementation are defined. 

A region can be defined as "an area 

of a territory with distinct and 

consistent internal (physical or human) 

characteristics that give it a certain 

significant unity and distinguish it from 

other neighboring areas" [4], and which 

has "some degree of autonomy from 
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care îi conferă o anumită unitate 

semnificativă şi care o distinge de alte 

zone învecinate” [4], cu „o anumită 

autonomie în raport cu autoritatea 

centrală” [5].  

În documente oficiale ale Uniunii 

Europene, noţiunea de regiune este mai 

puţin conturată.  

Un moment important în evoluţia 

politicii comunitare privind dezvoltarea 

regională îl reprezintă adoptarea, în 

1986, a Actului Unic European [6], în 

care se consacră importanţa politicii 

regionale, în măsură să atenueze 

disparităţile regionale. 

Titlul XVI din Tratatul privind 

Comunitatea Europeană, parte 

integrantă a Tratatului de la Maastricht 

[7], este intitulat “Coeziunea 

economică și socială“, prin care 

Comunitatea urmărește reducerea 

decalajului între nivelurile de 

dezvoltare ale diferitelor regiuni și 

întârzierea regiunilor mai puțin 

favorizate, inclusiv a zonelor rurale 

(art.130 A alineatul 2). 

Un alt document elaborat în 1998 în 

domeniu este Rezoluția referitoare la 

politica regională comunitară [8] 

(denumită și Carta europeană a 

regionalizării), în care Parlamentul 

European s-a pronunțat cu privire la o 

regionalizare a Comunității Europene. 

Documentul menționat anterior a 

definit regiunea ca fiind „un teritoriu 

care formează, din punct de vedere 

geografic, o unitate netă sau un 

ansamblu similar de teritorii, în care 

există continuitate, în care populaţia 

posedă anumite elemente comune şi 

the central authority" [5].  

In the official documents of the 

European Union, the notion of region is 

less outlined. 

An important moment in the 

evolution of the EU policy on regional 

development is the adoption in 1986 of 

the Single European Act [6], which 

enshrines the importance of regional 

policy as instrument able to reduce 

regional disparities. 

Title XVII of the Treaty establishing 

the European Community (integrant 

part of the Maastricht Treaty) [7] is 

entitled "Economic and social 

cohesion", by means of which the 

Community seeks to reduce the 

disparities between the levels of 

development of the various regions and 

the backwardness of the least favored 

regions, including rural areas (Art.130 

A para. 2). 

Another regulation on the matter, 

drawn up in 1998, is the Resolution on 

Community Regional Policy [8] (also 

called The European Charter for 

Regionalization), by means of which 

the European Parliament was in favor 

of regionalization of the European 

Community. The aforementioned 

document defined region as "a territory 

which constitutes, from a geographical 

point of view, a clear-cut entity or a 

similar grouping of territories where 

there is continuity and whose 

population possesses certain shared 

features and wishes to safeguard the 

resulting specific identity and to 

develop it with the object of 

stimulating cultural, social and 
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doreşte să-şi păstreze specificitatea 

astfel rezultată şi să o dezvolte, cu 

scopul de a stimula progresul cultural, 

social şi economic”. 

Tratatul de Reformă de la Lisabona 

[9] (adoptat în octombrie 2007 şi intrat 

în vigoare în 2009) include conceptul 

coeziunii teritoriale printre obiectivele 

Uniunii Europene; astfel, “coeziunea 

economică şi socială” devine “coeziune 

economică, socială şi teritorială”, ceea 

ce permite Uniunii să abordeze 

disparităţile existente, determinând mai 

multă coerenţă între politicile sectoriale 

ale Uniunii.  

Discuţia despre coeziunea teritorială 

impune abordarea problematicii 

specifice a politicilor urbane, care a 

reprezentat permanent o componentă 

cheie a politicii europene de dezvoltare 

regională. Prin adoptarea “Cartei de la 

Leipzig – pentru oraşe europene 

durabile” [10], reforma politicii de 

coeziune pentru perioada de 

programare 2007-2013 a adus elemente 

noi de abordare a acestei dimensiuni, 

sporind interesele naţionale pentru 

dezvoltarea unor strategii specifice 

dedicate dezvoltării urbane. În acest 

sens, Carta menţionată mai sus a 

recunoscut conceptul de „dezvoltare 

urbană integrată”, – apărut la începutul 

anilor ’90 – abordat ca tehnică şi 

practică administrativă de dezvoltare 

urbană de o serie de oraşe europene, 

dar şi ca dimensiune a politicii urbane 

în cadrul mai larg al politicii regionale 

a Uniunii Europene.  

Politica integrată de dezvoltare 

urbană este un proces în care sunt 

economic progress". 

The Reform Treaty of Lisbon [9] 

(adopted in October 2007 and entered 

into force in 2009) includes the concept 

of territorial cohesion among the 

objectives of the European Union. 

Thus, "economic and social cohesion" 

becomes "economic, social and 

territorial cohesion", which enables the 

Union to address existing disparities, 

thereby creating more coherence 

between the sectoral policies of the EU.  

The discussion on territorial 

cohesion requires addressing the 

specific issues of urban policies, which 

has always been a key component of 

European regional development policy. 

By adopting the "Leipzig Charter on 

Sustainable European Cities" [10], the 

cohesion policy reform for the 

programmed period 2007-2013 has 

brought new elements to address this 

dimension, enhancing national interests 

to develop specific strategies dedicated 

to urban development. In this sense, the 

above-mentioned Charter recognized 

the concept of "integrated urban 

development" (born in the early 1990s) 

used as an administrative technique and 

practice of urban development by a 

number of European cities, but also as 

a dimension of urban policy in the 

broader framework of the European 

Union's regional policy.  

The integrated urban development 

policy is a process that coordinates the 

spatial, sectoral and temporal aspects of 

the key areas of urban policy. In this 

respect, the Charter makes a number 

of recommendations:  
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coordonate aspectele spaţiale, 

sectoriale şi temporale ale domeniilor 

cheie ale politicii urbane. În acest sens, 

Carta face o serie de recomandări: 

1. utilizarea mai intensă a 

abordărilor integrate ale politicii de 

dezvoltare urbană prin: crearea şi 

asigurarea unor spaţii publice de bună 

calitate; modernizarea reţelelor de 

infrastructuri şi creșterea eficienţei 

energetice; inovaţia proactivă şi 

politicile educaţionale; 

2. acordarea unei atenţii speciale 

zonelor defavorizate în contextul 

oraşului ca tot unitar prin: urmărirea 

unor strategii de dezvoltare a mediului 

fizic; consolidarea economiei locale şi 

a politicii locale privind piaţa forţei de 

muncă; educaţia proactivă şi politicile 

de pregătire a copiilor şi tinerilor; 

promovarea unui transport urban 

eficient şi la preţuri accesibile. 

De un real interes, în contextul dat, 

este documentul elaborat de Comisia 

Europeană, intitulat Europa 2020. O 

strategie europeană pentru o creștere 

inteligentă, ecologică și favorabilă 

incluziunii [11], care propune trei 

priorități, legate intrinsec de 

dezvoltarea regională: creștere 

inteligentă (dezvoltarea unei economii 

bazate pe cunoaștere și inovare); 

creștere durabilă (promovarea unei 

economii mai eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, mai 

ecologice și mai competitive); creștere 

favorabilă incluziunii (promovarea unei 

economii cu o rată ridicată a ocupării 

forței de muncă, care să asigure 

coeziunea socială și teritorială). 

1. making greater use of integrated 

urban development policy approaches 

by: creating and ensuring high-quality 

public spaces; modernizing 

infrastructure networks and improving 

energy efficiency; proactive innovation 

and educational policies;  

2. paying special attention to 

deprived neighborhoods within the 

context of the city as a whole by: 

pursuing strategies for upgrading the 

physical environment; strengthening 

the local economy and local labor 

market policy; proactive education and 

training policies for children and young 

people; promoting efficient and 

affordable urban transport. 

The European Commission 

document entitled Europe 2020. A 

strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth [11] is of real interest 

in this context. It proposes three 

priorities that are intrinsically 

connected to regional development: 

smart growth (developing an economy 

based on knowledge and innovation); 

sustainable growth (promoting a more 

resource efficient, greener and more 

competitive economy); inclusive 

growth (fostering a high-employment 

economy delivering social and 

territorial cohesion). 

The integrated guidelines for the 

implementation of Europe 2020 

Strategy, updated in 2015, were 

identified in two important regulations: 

Council Recommendation (EU) 

2015/1184 on broad guidelines for the 

economic policies of the Member States 

and of the European Union [12] and 
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Orientările integrate pentru punerea 

în aplicare a Strategiei Europa 2020, 

actualizate în 2015, au fost determinate 

în două acte juridice importante: 

Recomandarea (UE) 2015/1184 a 

Consiliului privind Orientările 

generale pentru politicile economice 

ale statelor membre şi ale Uniunii 

Europene [12] și Decizia (UE) 

2015/1848 a Consiliului privind 

Orientările pentru politicile de ocupare 

a forţei de muncă ale statelor membre 

pentru 2015 [13]. 

 

2. Dezvoltarea regională în 

România 

2.1. Considerații preliminare 

Integrarea statelor în Uniunea 

Europeană şi, în consecinţă, 

implementarea politicii sale de 

coeziune la nivel descentralizat, în 

cadrul regiunilor de dezvoltare, a 

presupus un efort administrativ-

instituţional concertat, la nivel central 

şi local, fiecare stat încercând să 

găsească formula cea mai adecvată, 

conform tradiţiilor şi culturii 

administrative proprii. Însă, acesta este 

un proces deschis, în continuă 

transformare, deoarece se bazează pe 

învăţare continuă şi pe adaptare la 

schimbările din mediul exterior. 

În contextul european, regiunile 

care fac subiectul politicilor de 

dezvoltare, sunt desemnate potrivit 

Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale 

Statistice (NUTS) şi sunt comparate 

(regiunile de pe acelaşi nivel) în funcţie 

de indicatori specifici, cum ar fi 

produsul intern brut pe locuitor şi rata 

Council Decision (EU) 2015/1848 on 

guidelines for the employment policies 

of the Member States for 2015 [13]. 

 

2. Regional development in 

Romania 

2.1. Preliminary considerations 

The accession of states to the 

European Union and, consequently, the 

implementation of its decentralized 

cohesion policy within the 

development regions, implied a 

concerted administrative-institutional 

effort at central and local level, each 

state trying to find the most appropriate 

formula, according to its own 

administrative traditions and culture. 

But this is an open, ever-changing 

process because it is based on 

continuous learning and adaptation to 

the changes in the external 

environment. 

In the European context, the regions 

subject to development policies are 

designated according to The 

nomenclature of territorial units for 

statistics (NUTS) and compared 

(regions at the same level) according to 

specific indicators, such as gross 

domestic product (GDP) per capita and 

structural unemployment rate.  

The NUTS structures the EU 

territorial units on three hierarchical 

levels, establishing structural units of 

comparable size, which allows 

harmonizing regional statistics of 

member countries, conducting regional 

analyzes within the European Union, 

elaborating EU regional policies etc. 

The level of the statistical territorial 
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şomajului structural.  

NUTS structurează statistic unităţile 

teritoriale ale Uniunii pe trei niveluri 

ierarhice, realizând unităţi structurale 

de mărime comparabilă, ceea ce 

permite armonizarea statisticilor 

regionale ale ţărilor membre, efectuarea 

de analize pe plan regional în cadrul 

Uniunii Europene, elaborarea 

politicilor regionale comunitare etc. 

Nivelul unităţilor teritoriale statistice se 

stabileşte pe clase de mărime, după 

numărul populaţiei, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului 

nr.1059/2003 [14]. În România, aceste 

nivele se prezintă potrivit tabelului de 

mai jos. 

 

Tabelul nr. 1. Nivelurile unităţilor 

teritoriale statistice din România 

Nivel Unitatea 

teritorială 

Numărul 

populaţiei 

Observaţii 

Mini

m 

Maxi

m 

NUT

S 1 

Macro-

regiune 

3 000 

000 

7 000 

000 

Neaplica

bil 

NUT

S 2 

Regiune 

de 

dezvolta

re 

800 

000 

3 000 

000 

8 regiuni 

NUT

S 3 

Judeţ 150 

000 

800 

000 

42 judeţe 

Sursa: prelucrare autor potrivit Regulamentului 

(CE) nr.1059/2003 al Parlamentului European  şi al 

Consiliului 

 

Redresarea principalelor 

dezechilibre regionale din România, 

diminuarea diferenţei între nivelurile de 

dezvoltare a diferitelor regiuni şi 

recuperarea decalajului de către 

regiunile defavorizate pot fi atinse prin 

contribuţia instrumentelor structurale 

de finanţare a programelor elaborate în 

units is determined by size classes, 

according to population, under the 

provisions of Regulation no. 1059/2003 

[14]. In Romania, these levels are 

presented in the table below. 

 

Table no. 1. The levels of statistical 

territorial units in Romania 

Lev

el 

Territori

al unit  

Population Observat

ions Minim

um 

Maxi

mum 

NU

TS 

1 

Macro-

region 

3,000,

000 

7,000,0

00 

not 

applica

ble 

NU

TS 

2 

Develop

ment 

region 

800,00

0 

3,000,0

00 

8 

regions 

NU

TS 

3 

County 150,00

0 

800,00

0 

42 

counties 

Source: compiled by the author according to 

Regulation (EC) No 1059/2003 of the European 

Parliament and of the Council 

 

Reducing the main regional 

imbalances in Romania, diminishing 

the differences in development between 

different regions and the disadvantaged 

regions catching up with the other ones 

can be achieved by use of the structural 

instruments for financing the programs 

developed within the framework of the 

European policies: The European 

Regional Development Fund (ERDF), 

The European Social Fund and The 

Cohesion Fund. The first instrument, 

the ERDF, has the most important 

contribution in Romania and it is 

considered the most important fund 

benefiting our country. 

In Romania, the regional 

development policy is carried out at 

NUTS 2 level (Figure no.1), the level 

of disparities between these regions 
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cadrul politicilor europene, Fondul 

European de Dezvoltare Regională 

(FEDR), Fondul Social European şi 

Fondul de Coeziune, cea mai 

consistentă contribuţie revenind 

primului instrument, considerat cel mai 

important fond de care beneficiază ţara 

noastră. 

În România, politica de dezvoltare 

regională se realizează la nivelul 

NUTS 2 (figura nr 1), nivelul 

disparităţilor dintre aceste regiuni fiind 

urmărit la nivelul mai multor indicatori 

economici şi sociali, cel mai important 

şi relevant rămânând valoare 

PIB/locuitor. Evoluţia în timp a acestui 

indicator reflectă creşterea sau 

descreşterea disparităţilor inter-

regionale şi stă la baza deciziilor 

politice privitoare la modul de alocare a 

fondurilor structurale şi a celorlalte 

instrumente financiare. 

Figura nr. 1. Regiunile de dezvoltare 

în România 

Legendă: 

N-E – regiunea Nord-Est 

N-V – regiunea Nord-Vest 

Vest – regiunea Vest 

Centru – regiunea Centru 

being reviewed at the level of several 

economic and social indicators, the 

most important and relevant one being 

the GDP per capita. The evolution over 

time of this indicator reflects the 

increase or decrease of inter-regional 

disparities and it represents the basis 

for political decisions regarding the 

allocation of structural funds and other 

financial instruments. 

Figure no. 1. The development 

regions in Romania 

Legend: 

N-E – North-East region 

N-V – North-West region 

Vest – West region 

Centru – Central region 

S-E – South-East region 

S-V – Oltenia South-West region  

Sud – Muntenia South region 

Bucureşti – Bucharest – Ilfov region 

Source: compiled by the author according to 

the data in The Regional Operational Program 

2007-2013, p.5, 

http://www.mdrl.ro/_documente/POR/POR_aug

ust_07.pdf 

 

2.2. Reference documents on 

Romania's regional development  

The National Reform Program 
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S-E – regiunea Sud-Est 

S-V – regiunea Sud-Vest Oltenia 

Sud – regiunea Sud Muntenia 

Bucureşti – regiunea Bucureşti – 

Ilfov 

Sursa: prelucrare autor potrivit datelor din 

Programul Operaţional Regional 2007-2013, 

p.5, 

http://www.mdrl.ro/_documente/POR/POR_aug

ust_07.pdf 

 

2.2. Documente de referinţă 

privind dezvoltarea regională a 

României  

Programul Naţional de Reformă 

(PNR) 2015 [15] 

Programul Naţional de Reformă 

(PNR) constituie platforma-cadru 

pentru definirea reformelor structurale 

şi a priorităţilor de dezvoltare care 

ghidează evoluţia României până în 

anul 2020, în concordanţă cu traiectoria 

de atingere a obiectivelor Strategiei 

Europa 2020. Acest document are ca 

obiectiv fructificarea potenţialului de 

creştere prin stimularea competitivităţii 

şi productivităţii, consolidarea 

coeziunii sociale şi teritoriale, crearea 

de noi locuri de muncă. 

PNR 2015 continuă reformele pe 

termen lung asumate în PNR 2011-

2013 şi reformele pe termen scurt şi 

mediu prevăzute în PNR 2014. 

 

Planul de Acţiuni Prioritare  

Planul de Acţiuni Prioritare [16] a 

fost adoptat pentru a pune bazele 

implementării exerciţiului financiar 

2014-2020, obiectivele sale vizând 

evitarea unei pierderi semnificative de 

fonduri la data de 31 decembrie 2015, 

(NRP) 2015 [15] 

The National Reform Program 

(NRP) 2015 is the framework platform 

for defining structural reforms and 

development priorities guiding 

Romania's evolution by 2020, in line 

with the goals of Europe 2020 Strategy. 

This document aims at harnessing the 

growth potential by boosting 

competitiveness and productivity, 

strengthening social and territorial 

cohesion, creating new jobs. 

The NRP 2015 continues the long-

term reforms undertaken in the NRP 

2011-2013 and the short and medium 

term reforms provided in the NRP 

2014. 

 

The Priority Action Plan 

The Priority Action Plan [16] was 

adopted to lay the foundations for the 

implementation of the 2014-2020 

financial years and it was intended to 

avoid a significant loss of funds on the 

31st of December 2015, along with the 

smooth start of the 2014-2020 

programmed period [17]. 

 

The National Strategy for Regional 

Development (NSRD) 2014-2020 

The National Strategy for Regional 

Development (NSRD) 2014-2020 [18] 

is the framework document for 

substantiating funding programs from 

external/EU, national and/or local 

funds intended for regional 

development. 

The overall objective established by 

the National Strategy for Regional 

Development is to continuously 
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concomitent cu demararea în bune 

condiţii a perioadei de programare 

2014-2020 [17]. 

 

Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Regională (SNDR) 2014-

2020 

Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Regională (SNDR) 2014-

2020 [18] reprezintă documentul cadru 

pentru fundamentarea programelor de 

finanţare din fonduri 

externe/comunitare, naţionale şi/sau 

locale, care au ca scop dezvoltarea 

regională. 

Obiectivul general stabilit prin 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare 

Regională îl reprezintă  îmbunătăţirea 

continuă a calităţii vieţii, prin 

asigurarea bunăstării, protecţiei 

mediului şi coeziunii economice şi 

sociale pentru comunităţi sustenabile, 

capabile să gestioneze resursele în mod 

eficient şi să valorifice potenţialul de 

inovare şi dezvoltare echilibrată 

economică şi socială a regiunilor. 

 

Programului Operaţional Regional 

(POR) 2014-2020 

Programului Operaţional Regional 

(POR) 2014-2020 [19] este singurul 

program care are o abordare regională, 

având ca obiectiv general creşterea 

competitivităţii economice şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

comunităţilor locale şi regionale prin 

sprijinirea dezvoltării mediului de 

afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi 

a serviciilor, care să asigure o 

dezvoltare sustenabilă a regiunilor, 

improve the quality of life by ensuring 

well-being, environmental protection 

and economic and social cohesion of 

sustainable communities capable of 

managing resources effectively and 

harnessing the regions’ economic and 

social potential for innovation and 

balanced development. 

 

The Regional Operational Program 

(ROP) 2014-2020 

The Regional Operational Program 

(ROP) 2014-2020 [19] is the only 

program that has a regional approach, 

with the overall objective of increasing 

economic competitiveness and 

improving the living conditions of local 

and regional communities by 

supporting the development of the 

business environment, infrastructure 

conditions and services, which would 

ensure a sustainable development of the 

regions, capable of managing resources 

effectively and harnessing their 

potential for innovation and 

assimilating technological progress. 

The specific objectives of the program 

are detailed through a brief presentation 

of the Priority Axes (PAs), the 

Thematic Objectives (TOs) and the 

Investment Priorities (IPs). All these 

must be in line with the objectives of 

Europe 2020 Strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth. 

 

The Green Charter on Regional 

Development  

Between 1996 and 1998, a project 

ran under the PHARE Program for 

Regional Development Policy, initiated 
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capabile să gestioneze în mod eficient 

resursele, să valorifice potențialul lor 

de inovare și de asimilare a progresului 

tehnologic. Obiectivele specifice ale 

programului menţionat sunt detaliate 

printr-o prezentare succintă a axelor 

prioritare (AP), a obiectivelor tematice 

(OT), precum şi a priorităţilor de 

invesţii (PI). Toate acestea trebuie să 

corespundă obiectivelor incluse în 

Strategia Europa 2020 privind creșterea 

inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii. 

 

Carta Verde a Dezvoltării 

Regionale  

În perioada 1996 – 1998, s-a derulat 

un proiect în cadrul Programului 

PHARE pentru politica de dezvoltare 

regională iniţiat de Uniunea Europeană 

şi Guvernul României, în urma căruia a 

fost elaborat, în 1997, documentul 

intitulat Carta Verde. Politica de 

dezvoltare regională în România [20]. 

Aceasta din urmă este structurată în 

două mari părţi. Prima parte cuprinde 

precizări relevante referitoare la 

politicile de dezvoltare regională în 

Uniunea Europeană. În acest sens, se 

realizează, mai întâi, o privire 

retrospectivă asupra politicilor 

naţionale de dezvoltare regională. Se 

face, apoi, referire la controlul exercitat 

de Comisia Europeană asupra 

repartizării teritoriale a ajutoarelor 

regionale. Sunt vizate, astfel, regiunile 

defavorizate şi regiunile slab populate. 

Sunt prezentate, în acest context, şi 

modelele coordonării la nivel naţional. 

Sunt oferite definiţii ale Agenţiilor de 

by the European Union and the 

Government of Romania, following 

which The Green Charter. The 

Regional Development Policy in 

Romania [20] was drafted in 1997. This 

document is structured in two major 

parts. The first part contains relevant 

clarifications on regional development 

policies in the European Union. In this 

respect, a retrospective look at the 

national regional development policies 

is first undertaken. Then, reference is 

made to the European Commission's 

control over the territorial distribution 

of regional aid. This concerns 

disadvantaged regions and sparsely 

populated regions. The models of 

coordination at national level are also 

presented in this context. Definitions of 

Regional Development Agencies 

(RDAs) are provided and current 

practices in the collection and 

processing of regional statistical data 

are mentioned. The second part 

includes clarifications on the statistical 

data collection system and the 

financing of local budgets. Thus, 

reference is made to: regional statistics; 

current practices in the field of 

obtaining regional statistical data; the 

main existing sources of information; 

local and central funding. 

The proposed objectives were: 

"preparing Romania’s accession to the 

EU and becoming eligible for aid from 

its structural funds; reducing disparities 

between different regions of Romania; 

integrating public sector activities in 

order to achieve a higher level of 

regional development"[21].  
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Dezvoltare Regională (ADR) şi sunt 

menţionate practicile actuale în 

culegerea şi prelucrarea datelor 

statistice regionale. Partea a doua 

include precizări privind sistemul de 

colectare a datelor statistice şi 

finanţarea bugetelor locale. Astfel, se 

fac referiri la: statisticile regionale; 

practicile actuale în domeniul obţinerii 

datelor statistice regionale; principalele 

surse de informaţii existente; finanţarea 

de la nivel local şi central. 

Obiectivele propuse au avut în 

vedere: “pregătirea României pentru 

integrarea în Uniunea Europeană şi 

pentru a deveni eligibilă în vederea 

acordării unor ajutoare din fondurile 

structurale ale acesteia; reducerea 

disparităţilor între diferitele regiuni ale 

României; integrarea activităţilor din 

sectorul public, pentru a realiza un 

nivel superior de dezvoltare a 

regiunilor” [21].  

Subdivizarea unei ţări în regiuni se 

realizează, în mod normal, pentru 

scopuri administrative sau de 

dezvoltare. Conform recomandărilor 

din Carta Verde, structura regiunilor a 

respectat principiile de similaritate şi 

complementaritate în raport cu 

caracteristicile economice şi sociale. 

Regiunile de dezvoltare sunt unităţi 

administrativ-teritoriale, fără 

personalitate juridică. Ele sunt 

considerate ca regiuni funcţionale 

(datorită infrastructurii sau sistemelor 

de interacţiune umană) şi de 

programare pentru implementarea 

politicii de dezvoltare regională. De 

asemenea, ele constituie cadrul de 

Subdividing a country into regions is 

customarily done for administrative or 

development purposes. According to 

the recommendations of the Green 

Charter, the structure of the regions 

respected the principles of similarity 

and complementarity in relation to 

economic and social characteristics. 

Development regions are 

administrative-territorial units without 

legal personality. They are considered 

as functional regions (due to the 

infrastructure or human interaction 

systems) and as units for programming 

the implementation of regional 

development policies. They are also the 

framework for collecting specific 

statistical data in line with the 

European regulations [22]. 

The eight development regions 

proposed by the Green Charter (a 

structure also adopted in Law 

no.151/1999 on regional development 

in Romania and in Law no.315/2004 on 

regional development in Romania) are: 

North-East Region (sub-regions: 

Botoşani, Vaslui, Iaşi; Suceava, Neamţ, 

Bacău); South-East Region (sub-

regions: Brăila, Galaţi, Constanţa, 

Tulcea, Vrancea, Buzău); South Region 

(sub-regions: Argeş, Dâmbovita, 

Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, 

Călăraşi); South-West Region (sub-

regions: Dolj, Olt, Mehedinţi, Gorj, 

Vâlcea); West Region (sub-regions: 

Timiş, Arad, Caraș-Severin, 

Hunedoara); Central Region (sub-

regions: Braşov, Sibiu, Covasna, 

Harghita, Mureş, Alba); Bucharest 

Region. 
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culegere a datelor statistice specifice, în 

concordanţă cu reglementările 

europene [22]. 

Cele opt regiuni de dezvoltare 

propuse prin Carta Verde (structurare 

care a fost preluată în Legea 

nr.151/1998 privind dezvoltarea 

regională în România şi în Legea nr. 

315/2004 privind dezvoltarea regională 

în România) sunt: Regiunea Nord-Est 

(subregiuni: Botoşani, Vaslui, Iaşi; 

Suceava, Neamţ, Bacau); Regiunea 

Sud-Est (subregiuni: Brăila, Galaţi, 

Constanţa, Tulcea, Vrancea, Buzău); 

Regiunea Sud (subregiuni: Argeş, 

Dâmbovita, Prahova, Teleorman, 

Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi); Regiunea 

Sud-Vest (subregiuni: Dolj, Olt, 

Mehedinţi, Gorj, Vâlcea); Regiunea 

Vest (subregiuni: Timiş, Arad, Caraș-

Severin, Hunedoara); Regiunea Centru 

(subregiuni: Braşov, Sibiu, Covasna, 

Harghita, Mureş, Alba); Regiunea 

București. 

 

Legea nr.151/1998 privind 

dezvoltarea regională în România  

Tot ca urmare a cercetărilor 

întreprinde în cadrul Programului 

PHARE în perioada 1996-1998, s-a 

elaborat, în anul 1998, Legea 

nr.151/1998 privind dezvoltarea 

regională în România [23], fiind creat, 

astfel, cadrul legal pentru formarea 

regiunilor de dezvoltare şi fiind 

stabilite structurile teritoriale şi 

naţionale pentru dezvoltarea regională. 

 Conform Legii nr.151/1998 și 

normelor metodologice de aplicare a 

acesteia (HG 634/1998 [24]), 

 

Law no. 151/1999 on regional 

development in Romania 

Also, as a result of the research 

under the PHARE Program in the 

period 1996-1998, Law no. 151/1998 

on regional development in Romania 

[23] was elaborated in 1998, thus 

creating the legal framework for 

establishing the development regions 

and the territorial and national 

structures for regional development. 

 According to Law no.151/1998 

and the methodological norms for its 

application (Government Decision 

no.634/1998 [24]), regional 

development represents "all policies of 

central and local public administration 

authorities, drafted for the 

improvement of the economic 

performances of some geographic areas 

organized as "development regions" 

and which benefit from the support of 

the Government, the EU and other 

interested national and international 

institutions and authorities". 

The eight development regions are 

"areas corresponding to groups of 

counties, constituted by their voluntary 

association based on a convention, 

signed by the representatives of the 

county councils and of the General 

Council of the Bucharest Municipality 

respectively". They are "the framework 

for designing, implementing and 

evaluating regional development 

policies as well as for collecting 

specific statistical data in accordance 

with European regulations issued by 

Eurostat for NUTS 2 in the European 
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dezvoltarea regională reprezintă 

“ansamblul politicilor autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, 

elaborate în scopul îmbunătăţirii 

performanţelor economice ale unor arii 

geografice constituite în “regiuni de 

dezvoltare” şi care beneficiază de 

sprijinul Guvernului, al Uniunii 

Europene şi al altor instituţii şi 

autorităţi naţionale şi internaţionale 

interesate”. 

Regiunile de dezvoltare, în număr 

de opt, sunt “zone ce corespund unor 

grupări de judeţe, constituite prin 

asocierea voluntară a acestora pe bază 

de convenţie, semnată de reprezentanţii 

consiliilor judeţene şi, respectiv, ai 

Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti”. Ele constituie “cadrul de 

concepere, implementare şi evaluare a 

politicilor de dezvoltare regională, 

precum şi de culegere a datelor 

statistice specifice, în conformitate cu 

reglementările europene emise de 

Eurostat pentru nivelul al doilea de 

clasificare teritorială, NUTS 2, existent 

în Uniunea Europeană” [25]. 

             Iniţial, structura 

instituţională pentru dezvoltarea 

regională s-a compus, la nivel naţional, 

din Consiliul Naţional pentru 

Dezvoltare Regională (CNDR), ca 

organ deliberativ de coordonare şi 

promovare a politicii naţionale de 

dezvoltare regională şi Agenţia 

Naţională pentru Dezvoltare Regională 

(ANDR), ca organ executiv al 

Consiliului Naţional, iar la nivelul 

fiecărei regiuni, din consiliul regional, 

respectiv agenţia regională.  

Union" [25]. 

Initially, the institutional structure 

for regional development consisted, at 

national level, in The National Council 

for Regional Development (NCRD) - as 

deliberative body for coordination and 

promotion of the national regional 

development policy, and The National 

Agency for Regional Development 

(NARD) - as an executive body of the 

National Council, and, at the level of 

each region, in the regional council 

and the regional agency. 

After the 2002 elections, instead of 

the NARD, The General Directorate 

for Regional Development began its 

activity under the newly created 

Ministry of Development and 

Prognosis (MDP).  

A new change occurred after the 

Government's restructuring in June 

2003, when the MDP was eliminated, 

and its attributions were taken over as 

follows: the activity in the prognosis 

field was taken over by the National 

Prognosis Commission, regional 

development was distributed to The 

Ministry of European Integration, the 

activity concerning the business 

environment (industrial parks included) 

went into the portfolio of the Ministry 

of Economy and Commerce and the 

activities on disadvantaged areas were 

taken over by the Ministry of 

Administration and Interior. All these 

transformations led to a series of 

difficulties in the proper functioning of 

the institutional framework for regional 

development, with Romania being 

often criticized for institutional 
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După alegerile din anul 2002, în 

locul ANDR a început să funcţioneze, 

în cadrul Ministerului nou creat – 

Ministerul Dezvoltării şi Prognozei 

(MDP), Direcţia Generală pentru 

Dezvoltare Regională.  

O nouă modificare a survenit după 

restructurarea Guvernului din iunie 

2003, când MDP a fost desfiinţat, iar 

atribuţiile sale au fost preluate, după 

cum urmează: activitatea în domeniul 

prognozei a fost preluată de Comisia 

Naţională de Prognoză, dezvoltarea 

regională a revenit Ministerului 

Integrării Europene, activitatea privind 

mediul de afaceri (aici au fost incluse şi 

parcurile industriale) a trecut în 

portofoliul Ministerului Economiei şi 

Comerţului, iar activităţile privind 

zonele defavorizate au fost preluate de 

Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

Toate aceste transformări au antrenat o 

serie de dificultăți în buna funcţionare a 

cadrului instituţional pentru dezvoltarea 

regională, România fiind adeseori 

criticată pentru instabilitate 

instituţională, fapt ce a avut consecinţe 

negative asupra procesului de aderare 

[26]. 

 

Legea nr. 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România 

Legea nr. 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România cu 

modificările ulterioare [27] reia din 

legislaţia anterioară obiectivele 

considerate principale pentru 

dezvoltarea regională: 

a) diminuarea dezechilibrelor 

regionale existente, prin stimularea 

instability, which had negative 

consequences on the accession process 

[26]. 

 

Law no. 315/2004 on regional 

development in Romania 

Law no. 315/2004 on regional 

development in Romania, with the 

subsequent amendments [27] reiterates 

the objectives stated in the previous 

regulation and considered primary for 

regional development: 

a) reducing the existing regional 

imbalances by stimulating balanced 

development, by quickly decreasing the 

current delays in the development of 

disadvantaged areas due to historical, 

geographical, economic, social, 

political reasons and preventing the 

occurrence of new imbalances; 

b) preparing the institutional 

framework in order to meet the criteria 

for integration in the structures of the 

European Union and access to the 

structural funds and the EU Cohesion 

Fund; 

c) correlating Government sectoral 

policies and activities at regional level 

by stimulating initiatives and 

capitalizing on local and regional 

resources for the purpose of sustainable 

economic and social progress and their 

cultural development; 

d) stimulating inter-regional, 

internal, international and cross-border 

cooperation, Euroregions included, as 

well as the participation of 

development regions in European 

structures and organizations that 

promote their economic and 
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dezvoltării echilibrate, prin recuperarea 

accelerată a întârzierilor în dezvoltarea 

zonelor defavorizate ca urmare a unor 

condiţii istorice, geografice, 

economice, sociale, politice, şi 

preîntâmpinarea producerii de noi 

dezechilibre; 

b) pregătirea cadrului instituţional 

pentru a răspunde criteriilor de 

integrare în structurile Uniunii 

Europene şi de acces la fondurile 

structurale şi la Fondul de Coeziune ale 

Uniunii Europene; 

c) corelarea politicilor şi activităţilor 

sectoriale guvernamentale la nivelul 

regiunilor, prin stimularea iniţiativelor 

şi prin valorificarea resurselor locale şi 

regionale, în scopul dezvoltării 

economico-sociale durabile şi al 

dezvoltării culturale a acestora; 

d) stimularea cooperării inter-

regionale, interne şi internaţionale, a 

celei transfrontaliere, inclusiv în cadrul 

euroregiunilor, precum şi participarea 

regiunilor de dezvoltare la structurile şi 

organizaţiile europene care promovează 

dezvoltarea economică şi instituţională 

a acestora, în scopul realizării unor 

proiecte de interes comun, în 

conformitate cu acordurile 

internaţionale  la care România este 

parte. 

 

2.3. Structuri decizionale şi 

administrative 

2.3.1. Structuri decizionale şi 

administrative la nivel regional 

La nivel regional, politica de 

dezvoltare regională a fost gândită şi 

implementată prin două tipuri de 

institutional development in order to 

achieve common interest projects, in 

accordance with the international 

agreements to which Romania is party. 

 

2.3. Decision-making and 

administrative structures 

2.3.1. Decision-making and 

administrative structures at regional 

level 

At regional level, the regional 

development policy was designed and 

implemented through two types of 

structures, established following the 

recommendations of The Green Charter 

on Regional Development in Romania: 

8 Regional Development Councils and 

8 Regional Development Agencies. 

According to Law no. 315/2004, the 

Regional Development Councils have 

numerous tasks: analyze and approve 

the regional development strategy and 

programs; support the development, in 

partnership, of the National 

Development Plan; approve the 

regional development projects selected 

at regional level in accordance with the 

criteria, priorities and methodology 

developed by the national institution 

with attributions in the field of regional 

development, together with the 

specialized regional bodies; approve 

the criteria, priorities, allocation and 

destination of the resources in the 

Regional Development Fund; submit 

proposals to the National Council for 

Regional Development for the 

allocation of resources toward the 

Regional Development Fund; oversee 

the use of funds allocated from the 
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structuri, înfiinţate ca urmare a 

recomandărilor lucrării "Carta Verde a 

Dezvoltării Regionale în România": 8 

Consilii pentru Dezvoltare Regională; 8 

Agenţii de Dezvoltare Regională. 

Conform Legii nr.315/2004, 

Consiliile pentru Dezvoltare Regională 

au numeroase sarcini: analizează şi 

aprobă strategia şi programele de 

dezvoltare regională; sprijină 

elaborarea în parteneriat a Planului 

naţional de dezvoltare; aprobă 

proiectele de dezvoltare regională, 

selecționate la nivel regional, în 

concordanță cu criteriile, prioritățile şi 

metodologia elaborate de instituția 

naţională cu atribuţii în domeniul 

dezvoltării regionale, împreună cu 

organismele regionale specializate; 

aprobă criteriile, prioritățile, alocarea şi 

destinațiile resurselor Fondului pentru 

dezvoltare regională; prezintă 

Consiliului naţional pentru dezvoltare 

regională propuneri privind alocarea de 

resurse la Fondul pentru dezvoltare 

regională; urmărește utilizarea 

fondurilor alocate din Fondul naţional 

pentru dezvoltare regională; aprobă 

rapoartele de activitate semestriale 

întocmite de agențiile pentru dezvoltare 

regională; coordonează şi sprijină 

dezvoltarea parteneriatelor regionale. 

În fiecare regiune de dezvoltare 

funcţionează câte o agenţie de 

dezvoltare regională, care este un 

organism neguvernamental, nonprofit, 

de utilitate publică, cu personalitate 

juridică, care acţionează în domeniul 

specific dezvoltării regionale.  

Agenţiile se organizează şi 

National Fund for Regional 

Development; approve the half-yearly 

activity reports drawn up by the 

regional development agencies; 

coordinate and support the 

development of regional partnerships. 

In each development region there is 

a regional development agency 

operating as a non-governmental, non-

profit, public utility entity, with legal 

personality, acting in the specific field 

of regional development. 

Agencies are organized and operate 

under the Law on regional development 

and the Statute on organization and 

functioning, approved by the Regional 

Development Council. Under the 

regulations in force, an agency has 

multiple tasks: drafts and submits for 

approval to the Regional Development 

Council the regional development 

strategy, the regional development 

programs and the fund management 

plans; implements regional 

development programs and fund 

management plans in accordance with 

the decisions adopted by the Regional 

Development Council, under the law, 

and is accountable for their 

implementation to the latter; identifies 

disadvantaged areas within the 

development region, together with the 

local or county councils, as 

appropriate; submits proposals to the 

Ministry of Regional Development and 

Public Administration for the financing 

of the approved development projects 

from the National Fund for Regional 

Development; manages the Regional 

Development Fund in order to achieve 
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funcţionează în condiţiile Legii 

dezvoltării regionale, ale Statutului de 

organizare şi funcţionare, aprobat de 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională. 

Potrivit  reglementărilor în vigoare, o 

agenție are multiple atribuții: 

elaborează şi propune Consiliului 

pentru Dezvoltare Regională, spre 

aprobare, strategia de dezvoltare 

regională, programele de dezvoltare 

regională şi planurile de gestionare a 

fondurilor; pune în aplicare programele 

de dezvoltare regională şi planurile de 

gestionare a fondurilor, în conformitate 

cu hotârârile adoptate de Consiliul 

pentru Dezvoltare Regională, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare şi 

răspunde faţă de acesta pentru 

realizarea lor; identifică zonele 

defavorizate din cadrul regiunii de 

dezvoltare, împreună cu consiliile 

locale sau judeţene, după caz; 

înaintează Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice 

propuneri de finanţare din Fondul 

Naţional pentru Dezvoltare Regională, 

a proiectelor de dezvoltare aprobate; 

gestionează Fondul pentru Dezvoltare 

Regională, în scopul realizării 

obiectivelor prevăzute în programele de 

dezvoltare regională; răspunde faţă de 

Consiliul pentru dezvoltare regională şi 

faţă de organele abilitate prin lege 

pentru corecta gestionare a fondurilor 

alocate. 

 

2.3.2. Structuri decizionale şi 

administrative la nivel naţional 

Consiliul Naţional pentru 

Dezvoltare Regională (CNDR) 

the objectives set out in the regional 

development programs; is accountable 

for the proper management of the 

allocated funds to the Regional 

Development Council and to the bodies 

authorized by law. 

 

2.3.2. Decision-making and 

administrative structures at national 

level 

The National Council for Regional 

Development (NCRD) operates at 

national level as a deliberative 

institution without legal personality, 

having the mission to promote the basic 

objectives of the regional development 

policy. In this respect, NCRD has a 

number of prerogatives: approves the 

National Strategy for Regional 

Development and the National Program 

for Regional Development; submits 

proposals to the Government for the 

establishment of the National Fund for 

Regional Development (NFRD); 

approves the criteria, priorities and 

allocation of the NFRD resources; 

oversees the use of the funds allocated 

form the NFRD to the regional 

development agencies; oversees the 

achievement of the regional 

development objectives of the 

development regions in external 

cooperation activities performed at 

cross-border, inter-regional or 

Euroregion level; submits proposals to 

the Government for the declaration and 

delimitation of disadvantaged areas. 

In the field of regional development 

and overall socio-economic 

development, The Ministry of Regional 
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funcţionează la nivel naţional ca 

instituţie deliberativă fără personalitate 

juridică, având misiunea promovării 

obiectivelor de bază ale politicii de 

dezvoltare regională. În acest sens, 

CNDR are o serie de competențe: 

aprobă Strategia naţională pentru 

dezvoltare regională şi Programul 

naţional pentru dezvoltare regională; 

prezintă Guvernului propuneri privind 

constituirea Fondului Naţional pentru 

Dezvoltare Regională (FNDR); 

aprobă criteriile, priorităţile şi 

modul de alocare a resurselor FNDR; 

urmareşte utilizarea fondurilor alocate 

agenţiilor pentru dezvoltare regională 

din FNDR; urmareşte realizarea 

obiectivelor dezvoltării regionale 

inclusiv în cadrul activităţilor de 

cooperare externă a regiunilor de 

dezvoltare, de tip transfrontalier, 

interregional, la nivelul euroregiunilor; 

propune Guvernului declararea şi 

delimitarea zonelor defavorizate. 

În domeniul dezvoltării regionale şi 

al dezvoltării socio-economice de 

ansamblu, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene are numeroase 

atribuţii: elaborează proiectul Planului 

Naţional de Dezvoltare, pe care îl 

supune spre aprobare Guvernului; 

asigură coordonarea implementării 

politicii naţionale de dezvoltare pe 

ansamblul ţării, pe regiuni şi zone; 

urmăreşte realizarea obiectivelor de 

coeziune economică şi socială, în 

scopul diminuării decalajelor în 

dezvoltarea regiunilor şi zonelor ţării, 

al întăririi capacităţii competitive a 

Development, Public Administration 

and European Funds has numerous 

tasks: elaborates the draft of the 

National Development Plan, which it 

submits for approval to the 

Government; coordinates the 

implementation of the national 

development policy across the country, 

by regions and areas; oversees the 

achievement of the objectives of 

economic and social cohesion, in order 

to reduce the differences in 

development of regions and areas of 

the country and to strengthen the 

competitive capacity of each region; 

collaborates with the Ministry of 

Foreign Affairs in achieving the 

external cooperation objectives of the 

development regions at cross-border, 

inter-regional or Euroregion level; 

analyzes and proposes to the National 

Council for Regional Development the 

establishment of regional development 

programs and projects; develops the 

criteria, priorities and procedures 

required to fund regional development 

programs and projects; develops 

support programs for regions. 

 

3. Impediments to the 

implementation of regional 

development policies 

The regional development policy, 

theoretically, strengthens the role and 

responsibilities of local government 

and regional bodies in the economic 

and social development of each local 

community as well as of the 

development regions, while reducing 

the involvement of government 
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fiecărei regiuni; colaborează cu 

Ministerul Afacerilor Externe în 

realizarea obiectivelor de cooperare 

externă a regiunilor de dezvoltare de tip 

transfrontalier, interregional sau la 

nivelul euroregiunilor; analizează şi 

propune Consiliului Naţional pentru 

Dezvoltare Regională înfiinţarea 

programelor şi proiectelor de 

dezvoltare regională; elaborează 

criteriile, priorităţile şi procedurile 

necesare în vederea finanţării 

programelor şi proiectelor de 

dezvoltare regională; elaborează 

programe de sprijin al regiunilor. 

 

3. Impedimente în implementarea 

politicii de dezvoltare regională 

Politica de dezvoltare regională, 

teoretic, întăreşte rolul şi 

responsabilităţile administraţiei publice 

locale şi a organismelor regionale în 

dezvoltarea economică şi socială a 

fiecarei localităţi în parte, precum şi a 

regiunilor de dezvoltare, concomitent 

cu diminuarea implicării instituţiilor 

guvernamentale în astfel  de activităţi. 

Astfel, pentru România, politica de 

dezvoltare regională devine o 

componentă esenţială a autonomiei 

locale. În practică, însă, implementarea 

eficientă a politicilor de dezvoltare 

regională se confruntă cu următorii 

factori negativi: 

- aspecte legate de piaţa muncii şi 

un dezechilibru între cerere şi ofertă 

(inclusiv la nivel calitativ); 

- starea deficitară a infrastructurii 

sociale şi a utilităţilor publice, fapt ce 

ameninţă şi climatul investiţional; 

institutions in such activities. Thus, for 

Romania, the regional development 

policy is an essential component of 

local autonomy. In practice, however, 

the effective implementation of 

regional development policies faces the 

following negative factors: 

- labor market issues and an 

imbalance between supply and demand 

(also at qualitative level); 

- the poor state of social 

infrastructure and public utilities, 

which also threatens the investment 

climate; 

- the still strong dependence on the 

agricultural sector and the decline of 

many economic centers; 

- limited access and attractiveness of 

most regions and underdeveloped 

business infrastructure; 

- limited financial, technical and 

managerial capacities at regional and 

local level; 

- continuous deterioration of urban 

social infrastructure and quality of life; 

- the lack of available financial 

resources for large infrastructure at 

local level; 

- limited access to regions and 

congested road network in the capital. 

Since the EU accession up to 

present, some factors that have impact 

on attracting European funds to 

Romania have been identified. The 

impediments encountered affect both 

the development of Romania as a 

whole and that of local communities. 

The latter are undoubtedly the 

fundamental reformation element of the 

country since "the emergence of local 
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- dependenţă încă puternică de 

sectorul agricol şi declinul multor 

centre economice; 

- acces şi putere de atracţie limitate 

ale majorităţii regiunilor şi 

infrastructură în domeniul afacerilor 

insuficient dezvoltată; 

- capacităţi financiare, tehnice şi 

manageriale limitate la nivel regional şi 

local; 

- deteriorarea continuă a 

infrastructurii sociale şi a calităţii vieţii 

din mediul urban; 

- absenţa resurselor financiare 

disponibile la nivel local pentru 

infrastructura mare; 

- acces limitat în regiuni şi reţea 

rutieră congestionată în capitală. 

De la momentul aderării şi până în 

prezent, au fost identificați unii factori 

cu impact asupra atragerii fondurilor 

europene în România. Impedimentele 

întâlnite afectează atât dezvoltarea 

României în ansamblu, cât şi 

dezvoltarea colectivităţilor locale. 

Acestea din urmă reprezintă, 

indubitabil, elementul fundamental al 

reformării ţării, deoarece „apariţia vieţii 

administrative locale a precedat cu mult 

pe aceea a celei generale, pentru că, în 

ordinea istorică a lucrurilor, 

comunităţile locale cu nevoile lor 

proprii au apărut înainte de naşterea 

statului” [28]. 

 

 

 

 

 

 

administrative life has long before 

preceded that of the general one, 

because, in the historical order of 

things, local communities with their 

own needs preceded the birth of the 

state" [28]. 

 

The main obstacles in the 

absorption of structural funds at 

local government level  

 

3.1. The long evaluation period of 

projects 

In our country, the evaluation of 

project drafts takes place over a period 

of 6 to 12 months, leading to many 

local investment projects being aborted. 

The state outsourcing to banks the 

evaluation and implementation of 

European projects represents a solution 

for accelerating the absorption of EU 

funds. In Italy, for example, where this 

model applies to European programs, 

the timeframe for the evaluation stage 

is 1-2 months. Banks are involved in 

the management of European funds by 

partially taking over the tasks of 

intermediary bodies [29]. 

 

3.2. Contestations by economic 

operators 

In the process of harmonizing 

internal legislation with the EU law, in 

the field of public procurement, 

Government Emergency Ordinance 

no.34/2006 - the framework document 

regulating the award of a public 

procurement contracts - has undergone 

several changes intended to create rules 
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Principalele bariere în procesul de 

absorbţie a fondurilor structurale la 

nivelul autorităţile locale  

 

3.1. Perioada lungă de evaluare a 

proiectelor 

În ţara noastră, evaluarea 

propunerilor de proiecte se desfăşoară 

pe o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 

luni, determinând abandonul multor 

proiecte de investiţie locală. O soluţie 

pentru accelerarea gradului de 

absorbţie a fondurilor ce provin de  la 

Uniunea Europeană este aceea ca statul 

să externalizeze către bănci evaluarea şi 

implementarea proiectelor europene. În 

Italia, de exemplu, unde acest model se 

aplică pentru programele europene, 

intervalul de timp în care se realizează 

etapa de evaluare este de 1-2 luni. 

Băncile sunt implicate în 

managementul fondurilor europene, 

prin preluarea parţială a atribuţiilor 

organismelor intermediare [29].  

 

3.2. Formularea de contestaţii de 

către operatori economici 

În procesul de armonizare a 

legislaţiei interne la dreptul european, 

în domeniul achiziţiilor publice, 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 - actul cadru care a 

reglementat modul de atribuire a unui 

contract public – a suportat  multiple 

modificări, dezideratul fiind crearea 

unor reguli care să conducă la o 

eficientă şi transparentă cheltuire a 

banilor publici. Actualmente, actul 

normativ menționat a fost abrogat prin 

that lead to an efficient and transparent 

spending of public money. Currently, 

the mentioned normative act was 

repealed by Law no.98/2016 on public 

procurement [30], also amended by 

Government Emergency Ordinance 

no.80/2016 and Law no.80/2017. The 

analysis of the recent years practices 

reveals that one of the frequent reasons 

for extending, sometimes unjustified, 

the award procedures, has been the 

contestations brought by economic 

operators, correlated with the difficult 

system of solving these complaints. 

Within this system, the main disruptive 

element was the automatic suspension 

of the award procedure whenever a 

contestation was submitted. Taking 

advantage of this aspect, the practice of 

"cascade" contestations arose, which 

implicitly led to suspension of 

procedures, likely to cause major 

delays in completing projects [31]. 

 

3.3. Insufficient resources for co-

financing  

The economic and financial 

capability of the administrative-

territorial units differs from one 

community to another, many of them 

experiencing deficiencies in raising 

their own revenue levels. One defining 

aspect is that local authorities, 

generally, have freedom as to how they 

spend local revenues. Thus, they could 

create a special account in which to 

direct some of their own local 

resources for co-financing European 

projects; in order to do this, the 

financial managers of local 
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Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice [30], modificată și aceasta prin 

O.U.G. nr.80/2016 și Legea 

nr.80/2017. Experienţa ultimilor ani 

arată că unul dintre motivele frecvente 

de prelungire, uneori nejustificată, a 

procedurilor de atribuire, l-a 

reprezentat formularea de contestaţii de 

către operatori economici, corelat 

sistemului anevoios de rezolvare a 

contestaţiilor. În cadrul acestui sistem, 

principalul element perturbator era 

obligativitatea de suspendare, în mod 

automat, a procedurii de atribuire ori de 

câte ori se depunea o contestaţie. 

Profitând de acest element, s-a născut 

practica de a depune contestaţii “în 

cascadă”, ceea ce a condus, implicit, la 

suspendări ale procedurilor, de natură a 

provoca întârzieri majore în finalizarea 

unor proiecte [31].  

 

3.3. Insuficienţa resurselor pentru 

cofinanțare 

Capacitatea economico-financiară a 

unităţilor administrativ-teritoriale 

diferă de la o localitate la alta, multe 

dintre acestea confruntându-se cu 

deficienţe în creşterea nivelului de 

venituri proprii. Un aspect care 

defineşte veniturile proprii este acela că 

autorităţile locale au, în general, 

libertate în privinţa modului în care 

sunt cheltuite. Astfel, acestea ar putea 

crea un cont special, în care să 

direcţioneze o parte din resursele 

proprii pentru cofinanţarea proiectelor 

europene;pentru acest lucru, prioritar 

este ca managerii financiari ai 

colectivităţilor locale să îşi stabilească, 

communities should set among their 

fundamental objectives the increase of 

the level of collection and of their local 

resources level. Until this goal has been 

achieved, many communities have to 

take out bank loans to co-finance their 

investment projects. 

 

3.4. Banks reluctance to offer 

loans  

The process of absorbing European 

funds is cumbersome and allows little 

improvement, being one of the 

weaknesses for which Romania has 

frequently received criticism both from 

the EU institutions and from the 

representatives of the International 

Monetary Fund. The most difficult 

impediment in attracting funds remains 

the co-financing of projects, given that 

banks, faced with the prospect of 

losses, have become increasingly 

reluctant to offer loans [32]. 

 

3.5. The complex system for 

managing structural funds 

In order to better understand the 

management of European projects, we 

have used the following graphical 

representation: 
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printre obiectivele fundamentale, 

creşterea nivelului de colectare şi 

mărirea nivelului resurselor proprii. 

Până la atingerea acestui deziderat, 

multe dintre localităţi sunt nevoite să 

apeleze la contractarea de împrumuturi 

de la bănci, pentru a cofinanţa 

proiectele de investiţii. 

 

3.4. Reticenţa băncilor în a acorda 

împrumuturi 

Procesul de absorbţie a fondurilor 

europene este greoi şi suportă puţine 

îmbunătăţiri, fiind unul dintre punctele 

slabe, din cauza căruia România a 

primit frecvent critici atât de la 

instituţiile Uniunii Europene, cât şi de 

la reprezentanţii Fondului Monetar 

Internaţional. Cel mai dificil 

impediment  în atragerea de fonduri 

rămâne asigurarea cofinanţării 

proiectului, în condiţiile în care băncile, 

confruntate cu perspectiva pierderilor, 

au devenit tot mai reticente în a acorda 

împrumuturi [32].  

 

3.5. Sistem complex de gestiune a 

fondurilor structurale 

Pentru a putea înţelege mai bine 

gestiunea proiectelor europene, am 

utilizat următoarea reprezentare 

grafică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure no. 3.  

The institutional system and the 

stages a project applying for 

European funding undergoes 

 

 
 

Source: compiled by the author 

according to The Regional Operational 

Program 2007-2013, p.180, 

https://www.mdlr.ro/_documente/P

OR/POR_august_07.pdf 

 

Each of the bodies identified in the 

above figure has well-defined tasks and 

responsibilities designed for the correct 

and efficient use of the amounts of 

money allocated from the European 

Regional Development Fund (ERDF). 

Thus, the first step toward paying the 

expenses takes place at the level of 

contractors. They issue the invoices for 

the works and services they provide for 

the project beneficiary. Among the 

services contracted within the project 

there are advertising, management, 

works and audit services. 

After receiving the invoices, the 
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Figura nr. 3. Sistemul 

instituţional şi etapele parcurse de un 

proiect care solicită finanţare 

europeană 

 

 
Fiecare dintre organismele 

identificate în schema de mai sus are 

atribuţii şi sarcini bine trasate, în scopul 

utilizării corecte şi eficiente a sumelor 

de bani alocate din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR). Astfel, 

primul pas în vederea plăţii 

cheltuielilor are loc la nivelul 

contractorilor. Aceştia emit facturile 

aferente lucrărilor şi serviciilor pe care 

le prestează beneficiarului proiectului. 

Printre serviciile contractate în cadrul 

proiectului se numără servicii de 

publicitate, de management, de lucrări 

şi de audit. 

După ce primeşte facturile, 

beneficiarul verifică acurateţea, 

actualitatea şi eligibilitatea cheltuielilor 

(ex-ante) (etapa controlului intern). O 

beneficiary checks the accuracy, 

timeliness and eligibility of expenses 

(ex-ante) (the internal control stage). 

Another task of the beneficiary is to 

send the request for reimbursement to 

the Intermediary Body, as well as other 

necessary documents. 

Once fulfilled the stage at the 1st 

level of expense control, the 

Intermediary Body sends the 

documents received from the 

beneficiary to the Management 

Authority (MA) for the 2nd level of 

expense control. During the 

implementation of the project, these 

two institutions carry out similar tasks, 

which are mainly: 

- confirm that reimbursement 

requests include only expenses: which 

were incurred; which were incurred 

with operations selected for funding in 

accordance with the selection criteria 

and procedures; resulting from 

operations for which State aid was 

approved by the Commission; 

- perform on-site visits at lower 

levels, based on risk analyzes; 

- ensure that adequate control is 

carried out at lower levels; 

- send the reimbursement request 

and confirm it for the Certification and 

Payment Authority. 

The third stage, which is the 

certification of expenditure, takes place 

at the level of the Certification and 

Payment Authority (CPA). The CPA 

verifies the existence of adequate 

control procedures at the level of the 

MA and, if necessary, it performs on-

site checks at lower levels. Its duties, as 
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altă atribuţie a beneficiarului este aceea 

de a transmite cererea de rambursare 

către Organismul Intermediar, precum 

şi alte documente necesare. 

 O dată îndeplinită etapa de la 

Nivelul 1 de verificare a cheltuielilor, 

Organismul Intermediar transmite 

Autorităţii de Management (AM) 

documentele recepţionate de la 

beneficiar pentru Nivelul 2 de 

verificare a cheltuielilor. Aceste două 

instituţii îndeplinesc sarcini similare pe 

parcursul implementării proiectului. 

Rezumativ, acestea sunt: 

- confirmă că cererile de plată 

includ numai cheltuieli: care au fost 

efectuate; care au fost efectuate în 

operaţiuni selectate spre finanţare în 

concordanţă cu criteriile şi procedurile 

de selecţie; rezultate din operaţiuni 

pentru care ajutorul de stat a fost 

aprobat de către Comisie; 

- efectuează vizite la faţa locului la 

niveluri inferioare pe baza analizelor de 

risc; 

- se asigură că se efectuează un 

control adecvat la niveluri inferioare; 

- transmite cererea de plată şi o 

confirmă pentru Autoritatea de 

Certificare şi Plată. 

La nivelul Autorităţii de Certificare 

şi Plată (ACP) se execută stadiul al 

treilea, cel al certificării cheltuielilor. 

ACP verifică existenţa unor proceduri 

de control adecvate la nivelul AM, dacă 

este necesar efectuează verificări la faţa 

locului la niveluri inferioare. Atribuţiile 

sale în ceea ce priveşte documentele cu 

care operează sunt de înaintare a cererii 

intermediare de plată Comisiei şi o 

regards the documents with which it 

operates, are the submission of the 

intermediate reimbursement request to 

the Commission and its certification at 

least 3 times per year. At the same 

time, the CPA is also the institution 

authorized to transmit the final 

reimbursement request. The CPA is the 

national authority which receives the 

funds directly from the Commission, 

which later pays back the unused 

amounts and the amounts recovered 

from irregularities, if any, and which 

also transfers funds to the Payment 

Unit which, in turn, makes payments to 

the beneficiaries. 

Throughout the process, the Audit 

Authority performs the system audit, 

sample checks and submits the winding 

up to the Commission. 

 The European Commission has a 

relatively timid role in the 

implementation of operational 

programs at national level, but it is 

constantly informed by the national 

authorities. The Commission transfers 

the pre-financing, approves the 

transfers of intermediate payments to 

the CPA and transfers the final 

payment to the CPA after approving 

specific support documents. 

In addition to the above-mentioned 

bodies, at the level of each 

development region, there are Regional 

Committees for Strategic Evaluation 

and Correlation (RCSEC), which, 

however, do not fulfill any task in the 

implementing of projects but have the 

role of strategically assessing the 

proposed projects, i.e. to evaluate how 
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certifică de cel puţin 3 ori pe an. 

Totodată, ACP este instituţia abilitată 

să transmită şi cererea finală de plată. 

ACP este autoritatea naţională care 

primeşte fondurile direct de la Comisie, 

transferând ulterior sumele nefolosite şi 

sumele recuperate din nereguli, dacă 

este cazul şi tot aceasta transferă 

fonduri către unitatea de plată care 

efectuează plăţile către beneficiari. 

 Pe tot parcursul procesului, 

Autoritatea de Audit realizează auditul 

de sistem, face verificări pe baza 

eşantioanelor şi transmite Comisiei 

declaraţia de validitate (winding up). 

 Comisia Europeană are un rol 

relativ timid în implementarea 

programelor operaţionale la nivel 

naţional, aceasta fiind, însă, informată 

constant de către autorităţile naţionale. 

Comisia transferă prefinanţarea, aprobă 

transferurile plăţilor intremediare către 

ACP şi transferă plata finală către ACP. 

după aprobarea documentelor specifice 

de suport. 

Pe lângă organismele amintite mai 

sus, la nivelul fiecărei regiuni de 

dezvoltare întâlnim Comitetele 

Regionale de Evaluare Strategică şi 

Corelare (CRESC), care, însă, nu 

îndeplinesc nicio sarcină în 

implementarea proiectelor, ci au rolul 

de a evalua din punct de vedere 

strategic propunerile de proiecte, adică 

de a evalua modul în care proiectele 

propuse sunt corelate cu obiectivele 

Programului Operaţional Regional şi cu 

strategia de dezvoltare a regiunii 

respective. 

Cea mai mare parte a Programelor 

the proposed projects are correlated 

with the objectives of the Regional 

Operational Program and the 

development strategy of that particular 

region. 

Most of the Operational Programs 

that can provide funding to local 

authorities have gone through a long 

programming phase, causing 

considerable delays in setting local 

development priorities, budget 

programming and the actual drafting of 

funding applications. Given these 

aspects, the level of access to structural 

funds is very low. Under the 

circumstances, the legislator should 

operate a simplification in the 

management of structural funds in 

order to make the absorption of the 

amounts made available by them more 

efficient. 

In Romania, the possibility of 

collaboration between local authorities, 

especially small and medium sized 

ones, can be an effective means of 

increasing the absorption capacity of 

EU funds. The Romanian Government 

must play an active role in promoting 

associations between local authorities 

in order to help them benefit from these 

opportunities. Government’s initiative 

could also focus on attracting the 

private sector into drafting local 

projects and services in partnership 

with the local authorities. In the 

absence of a coherent strategy, local 

authorities will become dependent on 

EU funding and, when their amount 

decreases, local authorities will seek to 

get funds from the state budget rather 
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Operaţionale care pot oferi finanţare 

autorităţilor locale, au trecut printr-o 

lungă etapă de programare, cauzând 

întârzieri considerabile în stabilirea 

priorităţilor de dezvoltare la nivel local, 

a programării bugetelor şi în elaborarea 

propriu-zisă a cererilor de finanţare. 

Dat fiind acestea, nivelul de accesare a 

fondurilor structurale, este unul foarte 

scăzut. În condiţiile date, legiuitorul ar 

trebui să opereze o simplificare a 

gestiunii fondurilor structurale, pentru a 

asigura eficientizarea absorbţiei 

sumelor puse la dispoziţie de către 

acestea. 

În România, posibilitatea colaborării 

între autorităţile locale, îndeosebi cele 

de mărime mică şi medie, poate fi un 

mijloc eficient de creştere a capacităţii 

de absorbţie a fondurilor Uniunii 

Europene. Guvernul României trebuie 

să joace un rol activ în promovarea 

asocierilor între autorităţilor locale, 

pentru a le ajuta să beneficieze de 

aceste oportunităţi. Iniţiativa 

guvernamentală ar putea să se 

concentreze şi asupra atragerii 

sectorului privat în realizarea de 

proiecte şi servicii locale în parteneriat 

cu autorităţile locale. În absenţa unei 

strategii coerente, autorităţile locale vor 

deveni dependente de finanţările UE şi 

atunci când acestea vor începe să scadă, 

autorităţile locale vor încerca obţinerea 

de fonduri de la bugetul de stat şi nu 

finanţări din sectorul privat [33]. 

În „Raportul de monitorizare a 

României” din anul 2005 [34], Comisia 

Europeană a expus situaţia capacităţii 

administrative a ţării în domeniul 

than from the private sector [33]. 

In the 2005 Monitoring Report of 

Romania [34], the European 

Commission outlined the situation of 

the country's administrative capacity in 

the field of regional policy and of 

structural instruments coordination. 

The Commission's conclusions 

identified the main issues that Romania 

ought to consider in order to create an 

efficient system for attracting structural 

funds: the need for measures to 

strengthen administrative capacity in 

all major ministries and other relevant 

bodies; staff and pace of employment 

growth to recover the reported 

backlogs; substantial strengthening of 

cooperation between central and local 

levels; clarifying and creating co-

financing mechanisms, especially at 

local level; actually implementing the 

partnership principle in the 

programming activity; strengthening 

financial management and control. 

The still low level of payments to 

beneficiaries and EU reimbursements 

reveal the existence of significant 

problems and difficulties at the level of 

beneficiaries in terms of project 

implementation. 

Development plans, regional 

operational programs and their 

implementation strategies are well 

defined by the bodies tasked with 

regional development, but we will not 

be able to discuss the success of 

regional development policies unless 

their implementation at the level of 

Romania will have a visible result in 

improving the economic, social, 
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politicii regionale şi a coordonării 

instrumentelor structurale. În 

concluziile formulate de Comisie s-au 

identificat principalele aspecte pe care 

România ar fi trebuit să le aibă în 

vedere pentru a crea un sistem eficient 

de atragere a fondurilor structurale: 

necesitatea unor măsuri pentru întărirea 

capacităţii administrative în toate 

principalele ministere şi în celelalte 

organisme relevante; creşterea numărul 

personalului şi ritmul de angajare, 

pentru a recupera rămânerile în urmă 

înregistrate; întărirea substanţială a 

cooperării între nivelul central şi cel 

local; clarificarea, respectiv crearea 

mecansimelor de cofinanţare, în special 

la nivel local; implementarea în mod 

real a principiului parteneriatului în 

activitatea de programare; întărirea 

domeniului managementului financiar 

şi al controlului. 

Nivelul încă redus al plăţilor către 

beneficiari, precum şi al rambursărilor 

efectuate de către Uniunea Europeană 

relevă existenţa unor probleme şi 

dificultăţi semnificative la nivelul 

beneficiarilor în ceea ce priveşte 

implementarea proiectelor. 

Planurile de dezvoltare, programele 

operaţionale regionale şi strategiile de 

implementare ale acestora sunt bine 

definite de către organismele 

însărcinate cu dezvoltarea regională, 

însă nu vom putea aduce în discuţie 

succesul politicii de dezvoltare 

regională decât atunci când 

implementarea acesteia la nivelul 

României va avea un rezultat vizibil 

privind îmbunătăţirea în domeniile 

cultural and environmental areas. 

 

Conclusions 

 

Therefore, all measures that the 

public authorities order in view of 

correcting territorial disparities and 

triggering real economic growth 

represent regional development. 

Regional development is a 

requirement to harmonize the potential 

of economies at national and EU level. 

The convergence of national policies is 

subordinated to the creation and 

development of the single internal 

market. Financing regional 

development processes does not only 

represent the per se purpose of 

identifying resources and fairly 

allocating them toward defined 

objectives. 

The relation between urban and rural 

areas is of particular importance for the 

regional development of Romania. This 

relation is not only highlighted by most 

of the recent economic and sociological 

studies, but also by the spatial 

development plans produced at the 

level of counties. 

Examining the planning process of 

regional development policies, we can 

conclude that the most efficient results 

in reducing development disparities are 

those that take into account the local 

specific and potential of each area. 

Attracting structural funds is the 

solution to faster and more efficiently 

overcoming the current, poor economic 

and financial situation. 
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economice, sociale, culturale şi de 

mediu. 

 

Concluzii 

 

Prin urmare, dezvoltarea regională 

reprezintă totalitatea măsurilor pe care 

autorităţile publice le dispun pentru 

corectarea decalajelor teritoriale și 

determinarea unei creșteri economice 

reale. 

Dezvoltarea regională este o cerinţă 

a armonizării potenţialului economiilor 

pe plan naţional şi comunitar. 

Convergenţa politicilor naţionale este 

subordonată creării şi dezvoltării pieţei 

interne unice. Finanţarea proceselor 

dezvoltării regionale nu reprezintă doar 

scopul în sine al identificării resurselor 

şi al repartiţiei pe principii echitabile a 

acestora, pe obiective definite. 

De o importanţă deosebită pentru 

dezvoltarea regională a României este 

relaţia dintre zonele urbane şi cele 

rurale, relaţie care este subliniată de 

majoritatea studiilor economice şi 

sociologice recente, dar şi în cadrul 

planurilor de dezvoltare spaţială, 

elaborate la nivelul judeţelor. 

Examinând procesul de planificare a 

politicii de dezvoltare regioanală, 

putem concluziona că rezultatele cele 

mai eficente pentru reducerea 

disparităţilor de dezvoltare sunt cele 

care țin cont de specificul local şi 

potenţialul fiecărei zone. 

Situaţia economico-financiară 

deficitară din prezent poate fi depăşită 

mai rapid şi mai eficient prin atragerea 

fondurilor structurale.  
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Rezumat: In dreptul comparat, în cazul 

cooperării mai multor persoane la 

săvârşirea unei infracţiuni, sunt consacrate 

mai multe sisteme, unde alături de autor, 

apar şi alte categorii de participanţi. O 

primă categorie de legislaţii, recunosc 

doar existenţa autorului şi a complicelui, 

altele prevăd participaţia sub forma 

autoratului, complicelui şi instigatorului, 

iar o ultimă categorie stipulează patru 

categorii de participanţi. Pentru toate 

acestea, este important a se distinge între 

categorii şi a se analiza care sunt actele 

specifice fiecăreia pentru o încadrare 

corectă. Este de asemenea important, a se 

observa că, în vreme ce, în legislaţia unei 

ţări complicitatea are o definiţie, aceea 

poate avea semnificaţia instigării în 

legislaţia altui stat. 
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juxtapunere; simultan; anterior. 

 

 

 

Introducere 

 

Participaţia penală reprezintă o 

instituţie complexă, în care există 

legătură subiectivă univocă între 
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Abstract: In the comparative law, in 

the case of the co-operation of several 

persons for the commission of a crime, 

several systems are established, where 

other categories of participants appear 

next to the author. A first category of 

legislation recognizes only the existence 

of the author and the accomplice, others 

provide for the participation in the form 

of the author, the accomplice and the 

instigator, and the last category stipulates 

four categories of participants. For all of 

this, it is important to distinguish between 

categories and to analyze which are the 

specific papers for each one, for their 

correct classification. It is also important 

to note that, while in a country's law, 

complicity has a definition, it may have 

the meaning of instigation in the law of 

another. 

 

Keywords: determination; resolution; 

juxtaposition; simultaneous; previous 

law. 

 

 

Introduction 

 

Criminal participation is a complex 

institution in which there is a univocal 

subjective connection between the 
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participanţi, din sensul instigatorului şi 

complicelui, către autor. Poziţia 

subiectivă a celor trei este nu este însă 

omogenă, pe unii dominându-i intenţia, 

iar pe alţii, culpa, ori chiar fără a avea 

vinovăţie. Pornind de la această 

reprezentare a proiecţiei infracţionale, 

de la intelectivul şi volitivul 

participantului, se ajunge şi la 

tratamente doctrinare şi practice 

disociate.  

 

1. Doctrina penală franceză 

clasifică participaţia penală în trei 

forme, în funcţie de gradul de 

organizare: participaţie prin 

juxtapunere, participaţie prin 

neglijenţă şi participaţie prin 

înţelegere [1].  

Participaţia prin juxtapunere se 

caracterizează prin aceea că, mai mulţi 

indivizi participă la aceeaşi acţiune, 

însă fără a fi intervenit între ei o 

înţelegere prealabilă (de exemplu, cu 

ocazia unei încăierări între mai multe 

persoane, o persoană suferă mai multe 

vătămări, fără a se şti cine i le-a 

cauzat). In cazul infracţiunilor 

intenţionate, jurisprudenţa franceză a 

apelat la „scena unică a violenţelor”. 

Dacă este imposibil a se preciza 

numărul şi intensitatea violenţelor 

aplicate de fiecare dintre făptuitori, 

infracţiunea este analizată în ansamblu, 

iar răspunderea se întinde asupra 

tuturor participanţilor. Argumentele 

sunt următoarele: 1. din punct de 

vedere tehnic, fiecare autor este 

complicele altora şi fiecare participant 

este complicele celui care a aplicat 

participants, from the sense of the 

instigator and the complicated, 

towards the author. The subjective 

position of the three is nonetheless 

homogeneous, some dominating its 

intention, and others guilty, or even 

without guilt. Starting from this 

representation of the criminal 

projection, from the intelectual and 

the volunteer of the participant, 

doctrinal and practically dissociated 

treatments are reached.  

 

1. The French criminal doctrine 

classifies criminal participation in 

three forms, depending on the degree 

of organization: participation through 

juxtaposition, participation through 

negligence, and participation by 

understanding [1]. 

Participation through 

juxtaposition is characterized by the 

fact that several individuals 

participate in the same action, but 

without a prior understanding 

between them (for example, in the 

event of a fight between several 

people, a person suffers more injuries 

without knowing who caused them). 

In the case of intentional offenses, 

French jurisprudence appealed to the 

“single scene of violence”. If it is 

impossible to specify the number and 

the intensity of the violence applied 

by each of the perpetrators, the 

offense is considered as a whole, and 

the responsibility lies with all the 

participants. The arguments are the 

following: 1. from a technical point of 

view, each perpetrator is the 
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loviturile mai grave; 2. din punct de 

vedere practic, este imposibil de 

determinat rolul fiecăruia; 3. 

pluralitatea de făptuitori creşte 

pericolul faptei şi nu s-ar putea admite 

o acţiune a mai multor făptuitori. 

In cazul infracţiunilor din culpă, 

soluţiile adoptate au fost diferite.  

Participaţia prin neglijenţă are în 

vedere situaţiile răspunderii penale 

pentru fapta altuia. Deşi, este consacrat 

principiul răspunderii personale pentru 

săvârşirea unei infracţiuni, sunt situaţii 

în care aplicarea acestuia trebuie 

nuanţată (de exemplu, răspunderea 

angajatorului pentru infracţiunile 

săvârşite de angajat). Practic, în 

asemenea situaţii există o prezumţie de 

răspundere penală a decidenţilor pentru 

faptele celor aflaţi în subordinea lor, în 

situaţia în care sunt îndeplinite şi 

condiţiile subiective. 

Participaţia prin înţelegere există 

când, pentru săvârşirea uneia sau mai 

multor infracţiuni, există o înţelegere 

între făptuitori. In funcţie de 

modalitatea înţelegerii stabilite, acest 

tip de participaţie se clasifică în 

înţelegere simplă (aşa-zisa 

complicitate) şi înţelegere consolidată 

(aşa-zisa criminalitate organizată). 

Dreptul francez recunoaşte, cu titlu 

excepţional, noţiunea de autor moral 

(intelectual), pedepsit, în principiu, 

pentru complicitate prin provocare. 

Uneori însă, el este sancţionat într-o 

manieră autonomă, ca un adevărat 

autor material. De exemplu, în caz de 

genocid, atât cel care săvârşeşte 

infracţiunea, cât şi cel care determină la 

accomplice of others and each 

participant is the accomplice of the 

one who applied the more severe 

blows; 2. from the practical point of 

view, it is impossible to determine the 

role of each person; 3. the plurality of 

perpetrators increases the danger of 

the act and it could not be admitted as 

an action of many perpetrators. 

In case of offenses at fault, the 

adopted solutions were different. 

Participation through negligence 

takes into account situations of 

criminal liability for the deed of 

another. Although the principle of 

personal liability for committing a 

crime is established, there are 

situations in which its application 

must be nuanced (e.g. the employer's 

liability for the offenses committed by 

the employee). Practically, in such 

situations, there is a presumption of 

criminal liability of decision-makers 

for the deeds of those in their 

subordination, provided that the 

subjective conditions are fulfilled. 

Participation by understanding 

exists when, for the commission of 

one or more offenses, there is an 

agreement between the perpetrators. 

Depending on the mode of the 

established understanding, this type of 

participation is classified into a simple 

understanding (the so-called 

complicity) and enhanced 

understanding (the so-called 

organized crime). 

The French law recognizes, by way 

of exception, the notion of moral 

(intellectual) author, punished in 
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săvârşirea ei sunt pedepsiţi în aceeaşi 

manieră. Alteori, autorul moral este 

sancţionat ca un coautor la infracţiune. 

Există şi situaţii când autorul moral 

poate fi sancţionat mai grav (cel care 

coordonează sau organizează o grupare 

care are ca obiect traficul de droguri). 

Actul de complicitate este accesoriu 

actului de autorat, împrumutând 

criminalitatea acestuia (teoria 

criminalităţii de împrumut). Astfel, 

pentru existenţa complicităţii în dreptul 

penal francez, este necesară existenţa 

unei fapte principale pedepsibile, adică 

să fie prevăzută de legea penală şi să 

constituie infracţiune.  

In ce priveşte obligativitatea 

săvârşirii unei infracţiuni, conform 

dreptului francez, trebuie ţinut cont de 

distincţia tripartită dintre crime, delicte 

şi contravenţii. Complicitatea la crime 

şi delicte este întotdeauna pedepsibilă, 

chiar şi în caz de delicte neintenţionate 

[2]. 

In ce priveşte raporturile faptei 

principale cu autorul şi complicele, 

trebuie precizat că există complicitate 

pedepsibilă dacă există o faptă având 

obiectiv caracterul de faptă pedepsibilă, 

chiar dacă autorul beneficiază de o 

cauză personală de neresponsabilitate. 

Actul de complicitate, fiind legat de 

fapta principală şi nu de autorul 

infracţiunii, absenţa represiunii în ce 

priveşte autorul, nu are efecte asupra 

penalităţii actului de complicitate. 

De asemenea, jurisprudenţa 

franceză a mai decis şi că schimbarea 

încadrării juridice a autorului principal 

nu influenţează încadrarea juridică a 

principle for complicity by 

provocation. Sometimes, however, he 

is sanctioned in an autonomous 

manner as a true materialist 

perpetrator. For example, in case of 

genocide, both the perpetrator and the 

person responsible for committing the 

offense are punished in the same 

manner. Otherwise, the moral author 

is punished as a co-author of a crime. 

There are also situations when the 

moral author may be more severely 

punished (the one who coordinates or 

organizes a drug trafficking group). 

The complicity act is an add-on to 

the act of author, lending its 

criminality (the theory of loan crime). 

Thus, for the existence of complicity 

in French criminal law, it is necessary 

to have a principal punishable act, that 

is, to be provided by the criminal law 

and to constitute an offense. 

As regards the obligation to 

commit a crime, under French law, 

there must be taken into account the 

tripartite distinction between crimes, 

offenses and contraventions. 

Complicity in crimes and felony is 

always punishable, even in the case of 

unintentional felony [2]. 

As regards the relationship of the 

main deed with the author and 

accomplice, it must be stated that it is 

punishable the complicity, if there is 

an act having the object of a 

punishable act, even if the author 

benefits from a personal cause of non-

liability. 

The act of complicity, being 

related to the main act, and not to the 
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complicelui.  

Doctrina franceză indică două 

cazuri de complicitate: instigarea şi 

ajutorul sau asistenţa.  

Anterior, Codul penal francez 

prevedea pe lângă instigare şi ajutor 

sau asistenţă şi furnizarea de mijloace 

ca modalitate a complicităţii.  

Complicitatea prin instigare poate 

îmbrăca două forme: provocarea şi 

furnizarea de instrucţiuni. Acestea 

trebuie să fie consumate, să conste într-

un act pozitiv, să fie anterioare sau 

concomitente infracţiunii.  

Deşi literatura juridică franceză 

susţine că nu poate exista complicitate 

în cazul delictelor prin imprudenţă, 

totuşi jurisprudenţa admite situaţii de 

complicitate la delicte neintenţionate 

(de exemplu, în cazul unui omor prin 

imprudenţă sau în caz de publicitate 

înşelătoare). 

In ceea ce priveşte momentul 

existenţei intenţiei în persoana 

complicelui, aceasta trebuie să se 

regăsească concomitent cu furnizarea 

de instrucţiuni sau oferirea ajutorului 

sau asistenţei. 

 

2. Doctrina penală olandeză arată 

că, participanţii la săvârşirea unei 

infracţiuni pot fi traşi la răspundere 

penală doar în cazul în care, actele de 

participaţie sunt săvârşite cu intenţie. 

Sunt considerate a fi acte de 

participaţie faptele celor care prin 

daruri, promisiuni, abuz de autoritate, 

violenţă, constrângere, inducere în 

eroare, crearea unei ocazii, punerea la 

dispoziţie de mijloace sau informaţii 

offender, the absence of repression as 

regards the author, has no effect on 

the penalty of the complicity act. 

Also, the French jurisprudence has 

also decided that the change of legal 

classification of the main author does 

not influence the legal classification 

of the accomplice. 

The French doctrine indicates two 

cases of complicity: instigation and 

help or assistance. 

Previously, the French Criminal 

Code provided for instigation and aid 

or assistance and the provision of 

means as a means of complicity. 

Accomplice by instigation can take 

two forms: the challenge and the 

provision of instructions. They must 

be consumed, to consist in a positive 

act, to be prior or concurrent with the 

offense. 

Although the French legal 

literature claims that there can be no 

complicity in the case of offense by 

negligence, the jurisprudence admits 

cases of complicity to unintentional 

crimes (for example, in the case of 

murder by imprudence or in the case 

of misleading advertising). 

Regarding the moment of intent in 

the person of the accomplice, it must 

be concomitant with the provision of 

instructions or providing help or 

assistance. 

 

2. The Dutch criminal doctrine 

shows that participants in the 

commission of a crime can only be 

held criminally liable, if the acts of 

participation are committed 
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provoacă săvârşirea faptei.  

Sancţionarea actelor de participaţie 

este guvernată de sistemul 

diversificării, prevăzând pentru 

participanţii la delict o reducere cu o 

treime a maximului pedepselor de bază 

stabilite pentru delict. În cazul 

delictelor sancţionate cu pedeapsa 

detenţiunii pe viaţă, pedeapsa 

participanţilor va fi de 15 ani. 

Pedepsele complementare vor fi 

aceleaşi şi pentru participanţi [3]. 

 

3. Doctrina penală belgiană 

consacră participaţia penală într-un 

capitol distinct, denumit „Despre 

participarea mai multor persoane la 

săvârşirea aceleiaşi crime sau 

aceluiaşi delict” (art. 66-69). 

Trebuie subliniat că, din formularea 

art. 66 rezultă că, legiuitorul belgian 

aplică sistemul parificării de pedeapsă, 

atât pentru actele de autorat, cât şi 

pentru cele de coautorat sau instigare. 

De asemenea, în această categorie intră 

şi actele de complicitate prin oferirea 

unui ajutor indispensabil pentru 

comiterea crimei sau delictului. 

Conform art. 67, vor fi pedepsiţi în 

calitate de complici, cei care, cu ştiinţă, 

au procurat arme, instrumente sau orice 

mijloace care au servit la săvârşirea 

crimei sau delictului, care au ajutat sau 

au sprijinit autorii crimei sau delictului. 

De asemenea, conform art. 67 C. 

pen. belgian sunt consideraţi complici 

şi pedepsiţi ca atare, şi cei care 

cunoscând conduita criminală a celor 

care au săvârşit tâlhării sau violenţe 

împotriva statului, ordinii publice, 

intentionally. The acts of participation 

are considered to be acts of those 

who, through gifts, promises, abuse of 

authority, violence, coercion, 

misleading, creating an opportunity, 

making available the means or 

information that provoke the 

perpetration of the deed. 

The punishment of participation 

acts is governed by the diversification 

system, providing for offenders a 

reduction of one-third of the 

maximum of the basic punishment set 

for the offense. In the case of offenses 

punishable by life imprisonment, the 

punishment of the participants will be 

of 15 years. The complementary 

punishments will be the same for the 

participants [3]. 

 

3. The Belgian criminal doctrine 

enshrines the criminal participation in 

a distinct chapter, entitled “On the 

Participation of Several Persons for 

committing the Same Crime or the 

Same Offense” (articles 66-69). 

It should be pointed out that, from 

the wording of art. 66 the Belgian 

legislator applies the system of 

dividing the penalty punishment, both 

for acts of authorship and co-

authorship or instigation. Also 

included in this category are 

complicity acts by providing 

indispensable help for committing the 

crime or offense. 

According to art. 67 it shall be 

punished as accomplices those who 

have knowingly acquired weapons, 

instruments or any means which have 
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persoanei sau proprietăţii, le-au oferit 

cazare, loc de retragere sau de 

întrunire. In ce priveşte pedeapsa 

pentru complicitate, art. 69 C.pen. 

belgian prevede că acestea vor fi 

inferioare celor care sunt aplicate 

crimei sau delictului respectiv. 

Observăm aşadar că, în cazul actelor 

asimilate ca fiind de autorat sunt 

incluse atât contribuţii de autorat 

(coautorat), cât şi de instigare sau 

complicitate, tuturor acestora 

aplicându-li-se aceeaşi pedeapsă 

(sistemul parificării legale). În ceea ce 

priveşte complicitatea, aceasta cuprinde 

o serie de contribuţii care pot fi 

catalogate drept acte de instigare (darea 

de instrucţiuni), dar şi de complicitate 

(procurarea de arme, instrumente, 

mijloace etc.). În plus, sunt apreciaţi ca 

fiind complici şi cei care săvârşesc acte 

de complicitate posterioară 

(favorizare). Tuturor acestora li se 

aplică pedepse inferioare celor 

prevăzute pentru autori (sistemul 

diversificării legale). 

 

4. Doctrina penală 

luxemburgheză subliniază că, 

participaţia există doar în cazul 

săvârşirii crimelor şi a delictelor, iar 

infracţiunea trebuie să fi fost 

consumată sau rămasă în faza tentative 

[4]. 

Tratamentul penal aplicabil 

complicilor este mai favorabil decât cel 

aplicat autorilor. Astfel, complicilor 

unei crime li se aplică o pedeapsă 

inferioară cu un grad celei aplicabile în 

caz de autorat. Pedeapsa aplicabilă 

served to commit the crime or offense 

which have helped or supported the 

perpetrators of the crime or offense. 

Also, according to art. 67 Criminal 

Code there are believed to be 

accomplices and punished as such, 

also those who know the criminal 

conduct of those who committed 

robberies or violence acts against the 

state, public order, person or property, 

offered them accommodation, a place 

of retreat or a meeting. As regards the 

punishment for complicity, art. 69 of 

the Belgian Criminal Code, the law 

provides that they will be inferior to 

those applied to that crime or offense. 

Thus, we note that in the case of 

acts assimilated as authorship, there 

are included both authorship (co- 

authorship) contributions and 

instigation or complicity, all of which 

are subject to the same punishment 

(the system of legal diversification). 

Concerning complicity, it includes a 

number of contributions that can be 

categorized as instigating (giving 

instructions), but also complicity 

(procurement of weapons, 

instruments, means, etc.). In addition, 

those who commit acts of posterior 

complicity (favoritism) are 

appreciated as accomplices. All of 

them are subject to penalties lower 

than those prescribed for authors (the 

system of legal diversification). 

 

4. The Luxembourg Criminal 

Doctrine emphasizes that 

participation only exists in the case of 

committing crimes and felonies, and 
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complicilor unui delict nu poate excede 

cu două treimi celei aplicabile autorului 

delictului. 

 

5. Doctrina penală scandinavă 

arată că, infracţiunile sunt concepute ca 

având un autor unic. Totuşi, uneori, 

mai multe persoane pot coopera la 

săvârşirea unei infracţiuni în diverse 

modalităţi. Codurile penale danez şi 

suedez conţin dispoziţii generale care 

prevăd pedepsa în caz de complicitate. 

Codul norvegian nu conţine asemenea 

dispoziţii, însă complicitatea este 

incriminată în partea specială, în textul 

de incriminare a numeroase fapte. 

Lipsa prevederii complicităţii în norma 

de incriminare duce la nepedepsirea 

acesteia. Totuşi, în anumite situaţii, 

pedeapsa poate fi aplicată şi celor care 

au contribuit la săvârşirea infracţiunii 

de către autorul material. De exemplu, 

în cazul omorului prin imprudenţă, ea 

poate fi reţinută în sarcina celui care 

pune automobilul său la dispoziţia unei 

persoane care, aflată într-o stare 

avansată de ebrietate, ucide o persoană 

într-un accident de circulaţie. Atât 

complicitatea cu intenţie, cât şi cea 

săvârşită prin imprudenţă, pot fi 

pedepsite. 

In cazul complicităţii prin 

imprudenţă este necesar ca fapta să fie 

incriminată în cazul săvârşirii prin 

imprudenţă. In ce priveşte elementul 

intenţional, nu este necesar ca fiecare 

participant la infracţiune să fi avut 

intenţia de a o săvârşi el însuşi, fiind 

suficientă contribuţia sa ştiind că o altă 

persoană va săvârşi infracţiunea.  

that the offense must have be 

consumed or left in the attempted 

phase [4]. 

The criminal treatment applicable 

to accomplices is more favorable than 

that applied to the perpetrators. Thus, 

a convicted offender is punished with 

a lower degree punishment compared 

to the case of the perpetrator. The 

punishment applicable to accomplices 

may not exceed two thirds of that 

applicable to the perpetrator. 

 

5. The Scandinavian criminal 

doctrine shows that offenses are 

conceived as having a single author. 

However, sometimes more people can 

co-operate in committing a crime in 

various ways. The Danish and 

Swedish criminal codes contain 

general provisions providing for 

punishment in case of complicity. The 

Norwegian code does not contain 

such provisions, but complicity is 

incriminated in the special part, in the 

incrimination text of many acts. The 

lack of provision of complicity in the 

rule of incrimination leads to its non-

punishment. However, in certain 

circumstances, the punishment can 

also be applied to those who have 

contributed to the crime by the 

perpetrator. For example, in the case 

of murder by imprudence, it can be 

detained in the task of the person who 

puts his car at the disposal of a person 

who, in an advanced state of 

drunkenness, kills a person in a traffic 

accident. Both intentional and 

involuntary complicity can be 
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In dreptul danez şi norvegian, 

tentativa nereuşită la complicitate poate 

fi, de asemenea, pedepsită (de exemplu, 

o persoană încearcă fără succes să 

determine o altă persoană să comită o 

infracţiune). In dreptul suedez, 

tentativa la complicitate nu este 

pedepsită decât în puţine cazuri expres 

prevăzute. 

 

6. Doctrina penală finlandeză 

tratează participaţia penală într-un 

capitol comun alături de tentativă 

(capitolul 5), intitulat „Tentativa şi 

complicitatea”. 

Codul penal finlandez incriminează 

şi autorul moral (autorul mediat), în 

Secţiunea 4, intitulată „Comiterea 

infracţiunii printr-un agent”, persoana 

care săvârşeşte o infracţiune cu intenţie 

folosindu-se ca agent o altă persoană 

care nu poate fi pedepsită pentru 

infracţiunea respectivă datorită lipsei 

discernământului, a intenţiei sau 

datorită altor motive legate de 

condiţiile privind răspunderea penală. 

Acest autor mediat este sancţionat 

precum autorul. 

 

7. Doctrina penală spaniolă nu 

defineşte participaţia penală. Art. 28 C. 

pen. spaniol defineşte autorul, ca fiind 

cel care execută fapta el însuşi sau 

împreună cu alţii, sau cel care se 

foloseşte de altul, ca instrument. De 

asemenea, instigarea este considerată 

tot o formă de autorat. Astfel, este autor 

şi cel care determină pe altul să execute 

fapta, dar şi cel care cooperează la 

executarea faptei printr-un act fără de 

punished. 

In the case of complicity through 

imprudence, it is necessary for the 

deed to be incriminated in the case of 

imprudence. As far as the intentional 

element is concerned, it is not 

necessary for every participant in the 

offense to have the intention of 

committing it himself, and his 

contribution is sufficient to have 

known that another person will 

commit the offense. 

In the Danish and Norwegian law, 

the failure of complicity can also be 

punished (for example, a person tries 

unsuccessfully to convince another 

person to commit a crime). In the 

Swedish law, the attempted 

complicity is punished only in a few 

cases expressly provided. 

 

6. The Finnish criminal doctrine 

treats criminal participation in a 

common chapter alongside the 

attempt (chapter 5), entitled “The 

attempt and the Complicity”. 

The Finnish Criminal Code also 

incriminates the moral author (the 

mediated author) in Section 4, entitled 

“The commission of an offense 

through an agent”, the person 

committing an intentional offense 

using another person who cannot be 

punished for the offense due to lack of 

discernment, intention or other 

grounds related to the conditions of 

criminal liability. This mediated 

author is punished as the author. 

 

7. Spanish criminal doctrine does 
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care fapta nu ar fi putut fi executată. 

Complicele este definit ca fiind 

persoana care contribuie la executarea 

faptei, prin acte anterioare sau 

simultane. 

In ce priveşte sancţionarea 

participaţiei, legiuitorul a optat pentru 

sistemul diversificării pedepselor. 

 

8. Doctrina penală portugheză 

defineşte complicele, ca fiind cel care, 

cu rea-credinţă şi sub orice formă, 

acordă ajutor material sau moral în 

scopul săvârşirii unei fapte de către o 

altă persoană şi este sancţionat cu 

pedeapsa prevăzută pentru autor, dar 

atenuată. De asemenea, art. 29, prevede 

că fiecare participant este pedepsit în 

funcţie de vinovăţia sa, fără legătură cu 

vinovăţia celorlalţi coparticipanţi. 

 

9. Doctrina penală a provinciei 

Kosovo consacră participaţia penală 

într-un capitol intitulat „Colaborarea 

pentru comiterea de infracţiuni”. 

Astfel, participaţia este definită ca 

fiind săvârşirea în comun a unei 

infracţiuni de către două sau mai multe 

persoane, prin participarea la comiterea 

acesteia sau prin contribuţia 

substanţială adusă în orice mod. 

Pedeapsa se va aplica conform 

prevederilor pentru acea infracţiune. 

Prin complicitate se înţelege şi darea 

de instrucţiuni, punerea la dispoziţie a 

mijloacelor de săvârşire, înlăturarea 

piedicilor existente, promisiunea dată 

anterior săvârşirii de a ascunde 

dovezile comiterii, identitatea 

autorului, mijloacele folosite sau 

not define criminal participation. Art. 

28 Spanish Criminal Code defines the 

author as the one who executes 

himself the deed or with others, or the 

one who uses it as an instrument. 

Instigation is also considered to be an 

authorship form. Thus, it is the author 

and the one that causes another to 

execute the deed, but also the one 

who cooperates in the execution of 

the deed through an act without which 

the deed could not have been 

executed. The accomplice is defined 

as the person who contributes to the 

execution of the deed through 

previous or simultaneous acts. 

As regards the sanctioning of the 

participation, the legislator opted for 

the system of punishment 

diversification. 

 

8. The Portuguese criminal 

doctrine defines the accomplice as 

the one who, in bad faith and in any 

form, grants material or moral support 

for the purpose of committing a crime 

by another person and he is 

sanctioned with the punishment 

provided for the author, but 

attenuated. Also, art. 29, states that 

each participant is punished according 

to his guilt, unrelated to the guilt of 

the other co-participants. 

 

9. The criminal doctrine of 

Kosovo establishes the criminal 

participation in a chapter entitled 

“Collaboration for committing 

Offenses”. 

Thus, the participation is defined 
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profitul rezultat din săvârşirea 

infracţiunii. Coautorul, instigatorul sau 

complicele care împiedică săvârşirea 

unei infracţiuni nu vor fi sancţionaţi. 

 

10. Codul penal japonez defineşte 

atât pe autor (cel care săvârşeşte 

infracţiunea în materialitatea ei), cât şi 

pe instigator (cel care determină un terţ 

să săvârşească infracţiunea) sau pe 

complice (cel care îl asistă pe autorul 

principal). 

 

11. Codul penal polonez distinge 

între autor material şi autor moral (cel 

care dirijează săvârşirea faptei printr-o 

altă persoană), precum şi între 

instigator şi complice prin asistenţă. 

 

12. Legislaţiile penale din 

Argentina, Uruguay, Peru, Chile, 

Venezuela şi Bolivia tratează separat 

autorii, complicii primari 

(cooperadores imediatos), instigatorii 

şi complicii secundari (cei care întăresc 

rezoluţia infracţională, dau instrucţiuni, 

ajută sau asistă). 

 

Concluzii 

 

Legislaţiile penale ale diferitelor 

state disting între autor, coautor, 

complice, instigator sau aşa-numiţii 

„encubridores” (Cod penal spaniol), 

care, având cunoştinţă de o infracţiune, 

fără să fi participat ca autori sau 

complici, intervin după săvârşirea 

acesteia, ajutând făptuitorul să se 

folosească de produsul infracţiunii, 

ştergând urmele acesteia pentru a 

as the joint commission of a crime by 

two or more persons by participating 

in committing it or by the substantial 

contribution brought in any way. The 

punishment will be applied in 

accordance with the provisions for 

that offense. 

The complicity is meant also 

giving instructions, making available 

the means of committing, the removal 

of the existing obstacles, the promise 

given before committing to conceal 

the evidence of the commission of the 

offense, the identity of the author, the 

used means or the profit resulting 

from the commission of the offense. 

The coauthor, instigator, or 

accomplice that prevents the 

commission of a crime will not be 

sanctioned. 

 

10. The Japanese Criminal Code 

defines the author (the perpetrator of 

the offense), the instigator (the one 

who causes a third party to commit 

the offense) or the accomplice (who 

assists the main author). 

 

11. The Polish Criminal Code 

distinguishes between the material 

author and the moral author (the one 

who directs the perpetration of the 

deed through another person), as well 

as between the instigator and the 

accomplice through assistance. 

 

12. The criminal laws in 

Argentina, Uruguay, Peru, Chile, 

Venezuela and Bolivia deal 

separately with authors, primary 
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împiedica descoperirea sau asigurând 

scăparea făptuitorului.  

Definiţiile date formelor de 

participaţie penală sunt variate, astfel 

că, prin complicitate se poate înţelege 

atât ajutorul sau asistenţa oferită, dar şi 

simpla promisiune de ajutorare, ori aşa 

cum se poate observa, ceea ce în 

legislaţia românească se numeşte autor 

al infracţiunii de favorizare, în 

legislaţia spaniolă nu este altceva decât, 

formă a participaţiei penale. 
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accomplices (cooperadores 

imediatos), instigators and secondary 

accomplices (those who strengthen 

criminal resolution, giving 

instructions, help or assist). 

 

Conclusions 

 

The criminal laws of different 

states distinguish between author, co-

author, complicit, instigator or so-

called “encubridores/concealers” 

(Spanish Criminal Code) who, 

knowing of a crime, without having 

participated as authors or 

accomplices, intervene after 

committing it, helping the perpetrator 

to use the product of the offense, 

erasing his traces, in order to prevent 

disclosure or ensuring the escape of 

the perpetrator. 

The definitions of forms of 

criminal participation are varied, so 

that through complicity it can be 

understood either the provided the aid 

or the assistance, but also the simple 

promise of aid, or as it can be seen, 

what in the Romanian legislation is 

called author of the favoring offense, 

in the Spanish law is a form of 

criminal participation. 
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Rezumat: În ultimele decenii, la fel ca 

și în România, majoritatea sistemelor 

penale de justiție, inclusiv în domeniul 

criminalității juvenile se confruntă cu 

numeroase probleme, referitoare la 

întrebări ale căror răspunsuri sunt tot mai 

contradictorii, cum ar fi: care este scopul 

de bază al pedepsei? scopul pedepsei este 

condamnarea la incapacitare sau la 

eliminarea infractorului din societate? 

scopul pedepsei aplicate este menit să 

reabiliteze sau să schimbe comportamentul 

infractorului? sentințele penale sunt menite 

să descurajeze pe alții să comită 

infracțiuni?, etc. Dar cele mai importante 

probleme ale sistemelor de justiție penală 

sunt reprezentate de eșecul sancțiunilor cu 

caracter represiv și al sancțiunilor 

privative de libertate, precum și de 

problemele victimelor infracțiunilor, care 

se simt victimizate de două ori, prima dată 

de către autorul infracțiunii și a doua oară 

de către sistemul de justiție penală care le 

ignoră, ceea ce le face să fie tot mai 

frustrate și înstrăinate. Acest studiu își 

propune să analizeze succint sistemul 

justiției restaurative pentru minori din 

România, comparativ cu cel din unele țări 

ale Uniunii Europene, studiu ce se dorește 

a fi util autorităților publice în 
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Abstract: In recent decades, as well as 

in Romania, most criminal justice systems, 

including in the field of juvenile crime are 

facing many problems, on questions whose 

answers are more contradictory, such as: 

what is the basic purpose of punishment? 

The purpose of the penalty is the sentence 

to disabling or removing the offender from 

society? The purpose of the sentence 

imposed intends to rehabilitate or change 

the behaviour of the offender? Are criminal 

sentences intended to discourage others to 

commit crimes? etc. But the most important 

issues of criminal justice systems are the 

failure of sanctions with a repressive 

feature and of sanctions of imprisonment 

and also the problems of crime victims, 

who feel victimized twice, first by the 

offender and the second time by the 

criminal justice system that ignores them, 

which makes them more frustrated and 

alienated. This study aims to analyse 

briefly the system of restorative justice for 

minors in Romania, compared to that of 

some European Union countries, the study 

that is intended to be useful to the public in 

identifying and applying the most 

appropriate and effective solutions to the 

conflicts offender - victim and the specific 

problems of juvenile crime prevention 
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identificarea și aplicarea celor mai utile și 

eficiente soluții de rezolvare a conflictelor 

infractor - victimă, precum și a unor 

probleme specifice activităților de 

prevenire a criminalității juvenile. 

 

Cuvinte cheie: infractor minor; 

victimă; justiție restaurativă; mediere. 

 

 

Introducere 

 

Bazată pe noi concepte și proceduri 

particulare, justiția restaurativă [1] 

reprezintă o redescoperire și o rafinare 

a practicilor penale specifice „actelor 

de justiție”, prin care se caută să se dea 

un răspuns viabil și eficient infracțiunii 

și conflictului [2]. În acest scop, justiția 

restaurativă impune necesitatea de a 

permite victimei și infractorului să 

joace rolurile principale în luarea 

deciziei referitoare la rezolvarea 

conflictului dintre ele. 

Reprezentând un mod cu totul 

diferit de gândire despre criminalitate și 

victimizare și, în același timp, 

beneficiind de o puternică trăsătură de 

universalitate, justiția restaurativă este 

tot mai mult acceptată în interiorul 

sistemelor penale, aceasta fiind 

caracterizată printr-o tendință de 

puternică dezvoltare, dovedindu-se o 

alternativă, tot mai viabilă, la pedepsele 

penale privative de libertate. Astfel, din 

punct de vedere conceptual, justiția 

restaurativă este aceea care oferă noi 

modalități de abordare și înțelegere a 

clasicelor concepte din domeniul 

dreptului penal, respectiv: infracțiune, 

infractor, victimă, proces penal, 

activities. 

 

 

 

 

 

Keywords: juvenile offender; victim; 

restorative justice; mediation. 

 

 

Introduction 

 

Based on new concepts and 

particular procedures, restorative 

justice [1] is a rediscovery and 

refinement of criminal practices 

specific to "acts of justice" that seeks to 

provide a viable and effective response 

to crime and conflict [2]. To this end, 

restorative justice imposes the need to 

enable the victim and the offender to 

play the leading roles in deciding how 

to resolve the conflict between them. 

Representing a totally different way 

of thinking about crime and 

victimization and, at the same time, 

enjoying a strong feature of 

universality, restorative justice is 

increasingly accepted within criminal 

systems, characterized by a strong 

development trend, proving as an 

increasingly viable alternative to 

criminal custodial sentences. Thus, 

from a conceptual point of view, 

restorative justice is the one that offers 

new ways of approaching and 

understanding the classic concepts in 

the field of criminal law, namely: 

offense, offender, victim, criminal trial, 

criminal punishment, imprisonment, 

etc. As a result, restorative justice no 
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pedeapsă penală, închisoare, etc. Ca 

urmare, justiția restaurativă nu mai 

privește statul ca fiind victima 

principală în actele infracționale, ci 

recunoaște că infracțiunea este 

îndreptată în primul rând împotriva 

persoanelor individuale [3], care 

trebuie să aibă posibilitatea de a se 

implica activ în rezolvarea conflictului. 

În același timp, justiția restaurativă 

tratează infractorii cu respect, pentru a 

asigura un comportament legal din 

partea acestora și pentru reintegrarea 

lor în comunitate. 

Scopul justiției restaurative, în 

cadrul unui raport juridic de natură 

penală, este acela de a analiza și a pune 

în balanță, în vederea soluționării, toate 

problemele generate de acesta, 

respectiv probleme specifice victimei și 

nevoii de asistență a acesteia în 

procesul de recuperare, probleme ale 

comunității ce țin de nevoia de ordine 

și siguranță publică, probleme legate de 

restaurarea pierderilor cauzate prin 

asumarea responsabilității directe a 

infractorului, dar și probleme ale 

infractorului, cum ar fi nevoia acestuia 

de reintegrare socială. 

Luând în calcul necesitatea acordării 

tuturor părților, a dreptului de a fi 

prezente și a se implica activ în actul de 

justiție aferent unui raport juridic penal, 

justiția restaurativă are la bază trei 

principii fundamentale: responsabili-

tatea, restaurația și reintegrarea. 

Pe baza acestor trei principii, justiția 

restaurativă are ca principale obiective: 

- restaurarea prejudiciilor produse 

victimei, familiei acesteia și 

longer regards the state as the main 

victim in criminal offenses, but 

recognizes that the offense is directed 

primarily against individual individuals 

[3], who must be able to actively 

engage in conflict resolution. At the 

same time, restorative justice treats 

offenders with respect, to ensure legal 

behaviour on their part and 

reintegration into the community. 

The goal of restorative justice in a 

legal relationship of criminal nature is 

to analyse and balance for the solution, 

all the problems generated by it, 

namely problems specific to the victim 

and their need for assistance in the 

recovery process, problems of 

Community related to the need for 

public order and security, problems 

related to the restoration of the losses 

caused by the direct responsibility of 

the offender, as well as the problems of 

the offender, such as his need for social 

reintegration. 

Taking into account the need to 

grant all parties the right to be present 

and to be actively involved in the 

judicial act of a criminal justice 

relationship, restorative justice is based 

on three fundamental principles: 

responsibility, restoration and 

reintegration. 

Based on these three principles, 

restorative justice has as its main 

objectives: - restoring the damage 

caused to the victim, his / her family 

and the community to which he / she 

belongs; - addressing the emotional and 

social needs of victims and those close 

to the victim, who may also be 
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comunității din care face parte; - 

rezolvarea nevoilor emoționale și 

sociale ale victimelor și ale celor 

apropiați victimei, care pot fi afectați și 

ei; - creșterea importanței implicării 

victimei în procesul de justiție penală; - 

creșterea responsabilității infractorilor 

față de persoana și comunitatea pe care 

le-a victimizat; - creșterea 

responsabilității comunității în 

implicarea pentru responsabilizarea 

infractorului și pentru identificarea de 

soluții la nevoile victimei și 

infractorului; - prevenirea recidivei, 

prin reintegrarea infractorilor în 

comunitate. 

Justiția restaurativă se realizează în 

cadrul unui program restaurativ, care 

folosește procese restaurative [4], și 

caută să obțină rezultate restaurative. 

Conform Rezoluţiei 2002/12 a ONU, 

procesele restaurative includ: medierea, 

reconsilierea, conferința și cercurile de 

verdict. 

În cadrul proceselor restaurative, 

fiind dominantă, medierea penală se 

regăsește consacrată legislativ, în cele 

mai multe țări. Un concept important 

care este strâns legat de mediere este 

cel de „diversiune”, care reprezintă 

măsuri luate, în funcție de legislația 

țării, după caz, de către polițist, 

procuror sau judecător. Prin asemenea 

măsuri de diversiune, are loc o deviere 

de la procedura penală clasică, astfel 

încât infractorul nu mai este inclus în 

sistemul de justiție penală ori, după 

caz, încetează orice procedură de 

urmărire penală sau de judecată 

împotriva acestuia. 

affected; - increasing the importance of 

involvement of the victim in the 

criminal justice process; - increasing 

the responsibility of criminals towards 

the person and the community they 

have victimized; - increasing the 

responsibility of the community in 

engaging for the responsibility of the 

offender and identifying solutions to 

the needs of the victim and offender; - 

preventing relapse by reintegrating 

offenders into the community. 

Restorative justice is done within a 

restorative program that uses 

restorative processes [4], and seeks 

restorative results. Under UN 

resolution 2002/12, restorative 

processes include: mediation, 

reconciliation, conference, and verdict 

circles. 

Within the restorative processes, 

being dominant, criminal mediation is 

legally established in most countries. 

An important concept that is closely 

linked to mediation is "diversion", 

which is measures taken, depending on 

the country's legislation, as appropriate, 

by a police officer, prosecutor or judge. 

By such diversion measures, there is a 

deviation from the classical criminal 

procedure, so that the offender is no 

longer included in the criminal justice 

system or, as the case may be, ceases 

any criminal prosecution or trial 

proceedings against him. 

 

1. International and European 

Regulations on Restorative Justice 

 

The first attempts to implement 
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1. Reglementări internaționale și 

europene privind Justiția 

restaurativă  

 

Primele încercări de punere în 

practică a unor programe specifice 

justiției restaurative au fost în SUA, 

Canada, Australia și Noua Zeelandă, 

etc., țări în care în prezent sistemele de 

justiție restaurativă s-au dezvoltat 

puternic și se aplică pe scară largă, 

pentru infractorii majori și minori, și 

pentru un spectru larg de infracțiuni. În 

Europa implementarea unor programe 

de justiție restaurativă este de dată mai 

recentă, iar numărul cazurilor, deși în 

creștere, se află încă la un nivel destul 

de scăzut, raportat la cazurile de 

condamnări penale în justiția clasică. 

Interesul specialiştilor pentru 

implementarea ideilor justiţiei 

restaurative în practica judiciară din tot 

mai multe state din lume, precum şi 

introducerea unor practici restaurative 

care să corespundă unor exigenţe 

metodologice ridicate, dar care să ţină 

cont şi de particularităţile fiecărui stat, 

s-a concretizat și în elaborarea unor 

documente internaţionale și europene 

referitoare la principiile de bază ale 

justiţiei restaurative în materie penală. 

Unul dintre primele documente 

internaționale în domeniul justiției 

restaurative, îl reprezintă Rezoluţia 

2002/12 a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite privind principiile fundamentale 

privind utilizarea programelor 

restaurative în materie penală, care 

conține precizări conceptuale 

specific restorative justice programs 

were in the USA, Canada, Australia 

and New Zealand, etc., countries where 

the systems of restorative justice have 

now developed strongly and are widely 

applied to offenders And minors, and 

for a wide range of offenses. In Europe, 

implementation of restorative justice 

programs is more recent, and the 

number of cases, although rising, is still 

quite low, relative to cases of criminal 

convictions in classical justice. 

The interest of specialists in the 

implementation of the ideas of 

restorative justice in judicial practice in 

more and more countries in the world, 

as well as the introduction of 

restorative practices that correspond to 

high methodological requirements, but 

taking into account the particularities of 

each state, also resulted in the 

elaboration of some documents 

International and European ones on the 

basic principles of restorative justice in 

criminal matters. 

One of the first international 

documents in the field of restorative 

justice is UN Resolution 2002/12 on 

Fundamental Principles on the Use of 

Restorative Criminal Matters, which 

contains conceptual clarifications on 

the terms most commonly used when 

reference is made to restorative justice , 

Conditions for the use of restorative 

justice programs, principles and 

standards for the implementation of 

restorative justice practices, and 

recommendations on the development 

of restorative justice programs. 

At European level, there are several 
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referitoare la termenii utilizaţi mai des, 

atunci când se face referire la justiţia 

restaurativă, condiţiile de utilizare a 

programelor de justiţie restaurativă, 

principii şi standarde de implementare 

a practicilor de justiţie restaurativă şi 

recomandări privind dezvoltarea 

programelor de justiţie restaurativă. 

La nivel european există mai multe 

reglementări care privesc 

implementarea justiției restaurative în 

țările Uniunii Europene, dintre care 

menționez: Recomandarea  nr. R (99) 

19 privind medierea în materie penală, 

Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului Europei din 

25 octombrie 2012 de stabilire a unor 

norme minime privind drepturile, 

sprijinirea și protecția victimelor 

criminalității și de înlocuire a Deciziei-

cadru 2001/220/JAI a Consiliului. 

 

2. Sisteme de justiție restaurativă 

pentru minori în țări ale Uniunii 

Europene 

 

Prin luarea în considerare a 

reglementărilor menționate mai sus, 

toate țările Uniunii Europene au 

implementat reguli și prevederi proprii 

pentru tratarea și judecarea 

delincvenților minori în funcție de 

vârsta acestora [5]. 

Sediul materiei referitoare la 

implementarea conceptelor justiției 

restaurative pentru minori, inclusiv cu 

privire la mediere, se regăsește, de la o 

țară la alta, în diferite reglementări 

naționale, cum sunt Codul penal și 

Codul de procedură penală, situație 

regulations concerning the 

implementation of restorative justice in 

the countries of the European Union, of 

which I mention: Recommendation no. 

R (99) 19 on mediation in criminal 

matters, Directive 2012/29 / EU of the 

European Parliament and of the 

Council of 25 October 2012 laying 

down minimum rules on the rights, 

support and protection of victims of 

crime and replacing the Framework 

Decision 2001 / 220 / JHA. 

 

2. Restorative justice systems for 

minors in EU countries 

 

Taking into account the above 

mentioned regulations, all EU countries 

have implemented their own rules and 

provisions for treating and prosecuting 

juvenile delinquents according to their 

age [5]. 

The headquarters of the matter 

regarding the implementation of the 

concepts of restorative justice for 

minors, including mediation, are 

different from one country to another in 

different national regulations, such as 

the Penal Code and the Criminal 

Procedure Code, which is valid for the 

majority of European Union countries, 

As well as in other normative acts, such 

as: - The Law on Juvenile Justice and 

the Law on the introduction of 

mediation in criminal proceedings in 

Germany; - The Law on mediation 

supplementing the Code of Criminal 

Procedure in Luxembourg; - The Law 

on Juvenile Justice in Poland; - the 

Mediation and Probation Law, from the 
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valabilă pentru majoritatea țărilor 

Uniunii Europene, precum și în alte 

acte normative, cum sunt: - Legea 

privind justiția juvenilă și Legea 

privind introducerea medierii în cadrul 

procedurii penale în Germania; - Legea 

referitoare la mediere care completează 

Codul de procedură penală, în 

Luxemburg; - Legea privind justiția 

pentru minori, din Polonia; - Legea 

privind medierea și probațiunea, din 

Cehia; - Legea cu privire la probațiune 

și ofițerii de probațiune, din Slovacia; - 

Legea privind recomandările 

educaționale, inclusă în Codul penal al 

federației Bosnia și Herțegovina, etc. 

Chiar dacă sunt diferite în parte de 

la o țară la alta, în multe țări aplicarea 

prevederilor legale proprii are loc 

începând cu implicarea organelor de 

poliție, care au numai puteri 

discreționare reduse. 

În aproape toate țările, după caz, 

sunt urmate trei căi de soluționare a 

cazurilor de delincvență juvenilă, 

respectiv: - calea asistenței sociale; - 

calea justiției de natură punitiv-penală; 

- o cale mixtă, care are în vedere 

realizarea unui compromis între cele 

două căi [6]. Infracțiunea este motivul 

principal al intervenției pe calea 

justiției care garantează legalitatea și 

proporționalitatea, iar nevoile 

persoanei, de a fi un individ corect și 

independent, este scopul intervenției pe 

calea asistenței sociale, prin măsuri 

specifice și educative. 

Astfel, ținând cont de vârsta 

minorului delincvent, de gravitatea 

faptelor antisociale și infracționale 

Czech Republic; - Probation Law and 

Probation Officers in Slovakia; - The 

Law on Educational 

Recommendations, included in the 

Criminal Code of the Federation of 

Bosnia and Herzegovina, etc. 

Even though they vary widely from 

one country to another, in many 

countries the application of their own 

legal provisions takes place with the 

involvement of police bodies, which 

have only discretionary powers. 

In almost all countries, as the case 

may be, there are three ways to solve 

juvenile delinquency cases, namely: - 

the way of social assistance; - the way 

of criminal justice; - or a mixed path, 

which aims to achieve a compromise 

between the two directions [6]. The 

offense is the main reason for 

intervention on the path of justice that 

guarantees legality and proportionality 

and the needs of the individual to be a 

fair and independent individual are the 

purpose of intervention through social 

assistance through specific and 

educational measures. 

Thus, taking into account the age of 

the delinquent juvenile, the seriousness 

of the antisocial and criminal deeds 

committed, the recovery potential and 

the institutions involved in the 

activities of preventing and combating 

juvenile delinquency, within the 

restorative justice systems in the 

European countries, Five types of 

intervention: - criminal intervention as 

a proper punitive system; - criminal 

intervention with various exceptions 

for educational reasons; - criminal 
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comise, de potențialul de recuperare a 

acestuia și de instituțiile implicate în 

activitățile de prevenire și combatere a 

delincvenței juvenile, în cadrul 

sistemelor de justiție restaurativă din 

țările europene, se pot distinge cinci 

tipuri de intervenție: - intervenție 

penală, ca sistem punitiv propriu-zis; - 

intervenție penală cu diferite excepții 

din considerente educative; - 

intervenție penală, ca sistem specific al 

legii penale juvenile; - intervenție prin 

asistența socială, cu unele excepții 

pentru intervenții penale; - intervenție 

prin asistența socială propriu-zisă. 

În cadrul sistemelor de justiție 

restaurativă europene, principalele 

instituții implicate în prevenirea 

delincvenței juvenile și a protejării 

intereselor majore ale copilului sunt 

poliția și serviciile de asistență socială, 

iar în activitățile de natură coercitivă și 

de combatere a delincvenței juvenile 

sunt implicate parchetul și instanța de 

judecată, iar principalele reguli 

organizatorice și procedurale se referă 

la: 

- înregistrarea, anchetarea și 

clasificarea cazurilor de delincvență 

juvenilă de către organele de poliție, 

urmate de o serie de măsuri, după caz, 

precum [7]: - aplicarea unui 

avertisment neoficial urmat de 

pronunțarea unui avertisment oficial; - 

referirea minorilor unor programe de 

diversiune sau programe de legătură cu 

minorii; - trimiterea unui raport oficial 

procuraturii, etc. Ancheta reprezintă o 

activitate preliminară, pentru a se 

decide dacă se continuă acuzarea sau 

intervention, as a specific system of 

juvenile criminal law; - intervention 

through social assistance, with some 

exceptions for criminal interventions; - 

intervention through proper social 

assistance. 

Within the framework of European 

restorative justice systems, the main 

institutions involved in the prevention 

of juvenile delinquency and the 

protection of the child's major interests 

are the police and social assistance 

services, and in activities of a coercive 

nature and of combating juvenile 

delinquency the prosecution and the 

court are involved, And the main 

organizational and procedural rules 

refer to: 

- registration, investigation and 

classification of juvenile delinquency 

by police, followed by a series of 

measures, as appropriate, such as [7]: - 

applying an unofficial warning 

followed by a formal warning; - 

referring minors to diversion programs 

or juvenile programs; - sending an 

official report to the prosecutor's office, 

etc. The investigation is a preliminary 

activity in order to decide whether the 

prosecution continues or not. Given the 

social and psychological circumstances 

of juvenile delinquents, alternative 

detention measures such as fine and 

semi-detention may also be imposed 

during the preliminary investigation. In 

Germany, the option for the diversion 

procedure belongs to the prosecutor, 

who thus has increased powers 

consisting, as appropriate, in the 

possibility of: - proposing the 
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nu. Având în vedere circumstanțele 

sociale și psihologice ale delincvenților 

minori, pe timpul anchetei preliminare 

pot fi impuse și măsuri alternative la 

detenție, precum amenda și semi-

detenția. În Germania, opțiunea pentru 

procedura de diversiune aparține 

procurorului, care astfel are puteri 

sporite constând, după caz, în 

posibilitatea: - propunerii condițiilor 

educaționale a delincvenților juvenili; - 

stabilirii modului de pregătire a 

delincvenților pentru anumite aptitudini 

sociale; - stabilirii pedepsei 

delincvenților cu munca în folosul 

comunității sau amendă; - medierii 

între delincvenți și victime, etc. 

- aplicarea arestului preventiv, care 

în cazul minorilor delincvenți se 

realizează în condiții mult mai stricte 

decât cele aplicate adulților și într-o 

limită de timp foarte strictă, ca măsură 

de excepție asupra delincventului 

minor, în cazul faptelor infracționale 

considerate mai grave și care implică 

siguranța persoanei și a comunității. 

- acuzarea minorilor delincvenți 

este făcută efectiv numai de procuror, 

iar aplicarea pedepselor coercitive de 

instanța de judecată. 

- înființarea instanțelor speciale 

pentru minori, care au organizare și 

autoritate diferită de la o țară la alta [8]. 

În cadrul acestor instanțe activează 

judecători profesioniști, dar există și 

situații în care în compunerea lor sunt 

neprofesioniști, instruiți de către 

funcționari calificați din punct de 

vedere legal. Asemenea instanțe, în 

unele țări, precum Franța, Olanda, 

educational conditions of juvenile 

delinquents; - establishing the way of 

training the offenders for certain social 

skills; - establishing the punishment of 

offenders with community work or 

fine; - mediation between offenders and 

victims, etc;  

- application of preventive arrest, 

which, in the case of delinquent 

minors, is carried out under much 

stricter conditions than those applied to 

adults and within a very strict time 

limit, as an exceptional measure for the 

juvenile delinquent in the case of 

criminal offenses considered to be 

more serious and involving the safety 

Person and community. 

- the prosecution of delinquent 

minors is made only by the prosecutor 

and the enforcement of the coercive 

punishment by the court. 

- establishment of special juvenile 

courts with different organization and 

authority from one country to another 

[8]. These courts have professional 

judges, but there are also situations 

where they are unprofessional in their 

composition, trained by legally 

qualified officials. Such courts, in some 

countries, such as France, the 

Netherlands, Belgium, or Italy, in order 

to protect their children from 

delinquency may require measures to 

protect the education of minors. In 

these countries, the objectives of 

criminal law for minors are of an 

educational nature, so any punishment 

applied to minors is aimed at re-

education. 

Among the main specific preventive 
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Belgia sau Italia, în asigurarea 

protecției la delincvență pot impune 

măsuri de protejare a educației 

minorilor. În aceste țări obiectivele 

legii penale pentru minori sunt de 

natură educativă, astfel încât orice 

pedeapsă aplicată minorilor are ca scop 

reeducarea. 

Printre principalele măsuri specifice 

de natură preventivă în domeniul 

delincvenței juvenile, aplicate de 

instanțele speciale pentru minori, 

menționez: - supravegherea, în anumite 

condiții și limite de timp; calitatea și 

eficiența supravegherii fiind 

dependente de mijloacele locale 

disponibile, precum și de gradul de 

dezvoltare a activităților și tradițiilor în 

asistența socială; - plasarea în familii 

adoptive sau instituții; este vorba de 

luarea minorilor delincvenți din mediul 

lor familial și plasarea spre îngrijire în 

medii educative mai adecvate scopului 

preventiv urmărit; - plasarea în 

instituții închise, speciale pentru 

minori; scopul unui asemenea 

plasament este pur educativ [9]. 

În prezent, cel mai nou model de 

reacție împotriva criminalității juvenile, 

ca „alternativă la pedeapsă”, îl 

constituie medierea dintre victimă și 

infractor, munca în folosul comunității 

[10], precum și tendința spre o „justiție 

de despăgubire” [11]. Considerând 

infracțiunile ca fiind daune față de 

victime și societate, după comiterea 

unei infracțiuni, principalul obiectiv al 

justiției de despăgubire nu este 

pedepsirea și nici reeducarea, ci 

stabilirea condițiilor pentru 

measures in the field of juvenile 

delinquency applied by the juvenile 

courts, I mention: - supervision under 

certain conditions and time limits; The 

quality and effectiveness of supervision 

are dependent on the local resources 

available and the degree of 

development of social assistance 

activities and traditions; - placement in 

adoptive families or institutions; It is 

about taking delinquent minors from 

their family environment and placing 

them in care in educational settings 

more suited to the intended preventive 

purpose; - placing in closed 

institutions, special for minors; the 

purpose of such placement is purely 

educational [9]. 

At present, the most recent model of 

a response to juvenile delinquency as 

an "alternative to punishment" is 

mediation between victim and offender, 

community work [10] and a tendency 

towards a "redress" [11]. Considering 

the offenses as damages to the victims 

and the society after committing a 

crime, the main objective of the 

compensation justice is not punishment 

or re-education, but the establishment 

of conditions for the compensation of 

damages caused by the offense. Thus, 

the basic idea of damages is that 

juvenile offenders have to respond to 

their deeds, but the punishment must be 

constructive and meaningful to all 

parties involved. 
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despăgubirea daunelor cauzate prin 

infracțiune. Astfel, ideea de bază a 

justiției de despăgubire este aceea că 

minorii infractori trebuie să răspundă 

pentru faptele lor, însă pedeapsa trebuie 

să fie constructivă și semnificativă 

pentru toate părțile implicate. 

 

3. Sistemul justiției restaurative 

pentru minori din România 

 

Prezentul studiu se dorește a fi un 

argument viabil pentru promovarea 

sistematică și consecventă a practicilor 

de justiție restaurativă și în România. 

Constatările efectuate pe baza 

acestui studiu, îmi permit să fiu de 

acord cu specialiștii în domeniu, 

conform cărora „conectarea României 

la realitățile Uniunii Europene 

reprezintă o nevoie și o realitate 

generală, în directă legătură cu 

sistemul de justiție penală în general și 

al celui pentru minori, în special” [12]. 

În acest sens, ținând cont de noile 

realități, se are în vedere și faptul că, 

dincolo de reglementările penale, 

sancționarea minorilor delincvenți 

reclamă și o abordare multi și 

interdisciplinară, în care psihologia, 

sociologia, psihiatria și multe alte 

ramuri ale științelor sociale, să aibă un 

aport semnificativ în abordarea 

integrată a minorului delincvent. 

Ȋn România, concepte privind 

justiția restaurativă și principalele 

măsuri pentru reducerea delincvenţei 

juvenile sunt reglementate prin Noul 

Cod Penal (NCP) [13] și Noul Cod de 

Procedură Penală (NCPP) [14],  coduri 

 

3. The system of juvenile 

restorative justice in Romania 

 

The present study is intended to be 

an argument for the systematic and 

consistent promotion of restorative 

justice practices in Romania as well. 

The findings made on this study 

allow me to agree with the specialists 

in the field that "Romania's connection 

to the realities of the European Union 

represents a general need and reality, 

directly related to the criminal justice 

system in general and the juvenile 

justice system, in particular" [12]. In 

this respect, taking into account the 

new realities, it is also taken into 

account that, besides criminal 

regulations, sanctioning delinquent 

minors calls for a multidisciplinary 

approach in which psychology, 

sociology, psychiatry and many other 

branches of social sciences Have a 

significant contribution to the 

delinquent minor's integrated approach. 

In Romania, the concepts of 

restorative justice and the main 

measures to reduce juvenile 

delinquency are regulated by the New 

Penal Code (NCP) [13] and the New 

Criminal Procedure Code (NCPP) [14], 

which have been subjected in the last 

years to a profound reform process, 

European treaties, conventions and 

regulations. 

According to the NCP, only 

educational measures can be taken in 

respect of juvenile offenders, their 

system being a mixed one [15], 
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care au fost supuse în ultimii ani, unui 

proces de reformă profundă, având ca 

punct de plecare tratatele, convenţiile şi 

reglementările europene.  

Conform NCP, faţă de minorii care 

au săvârşit infracţiuni se pot lua numai 

măsuri educative, sistemul lor fiind 

unul mixt [15], respectiv: măsuri 

educative neprivative de libertate, 

constând în: stagiul de formare civică, 

supravegherea, consemnarea la sfârșit 

de săptămână și asistarea zilnică și 

măsuri educative privative de libertate 

[16], constând în: internarea într-un 

centru educativ și internarea într-un 

centru de detenție. Regula o reprezintă 

măsurile neprivative de libertate, la 

alegerea măsurii educative urmând a se 

ține cont de mai multe criterii, 

respectiv: împrejurările și modul de 

comitere a infracțiunii, starea de pericol 

creată pentru valoarea ocrotită, natura 

și gravitatea rezultatului produs ori a 

altor consecințe ale infracțiunii, 

motivul săvârșirii infracțiunii și scopul 

urmărit, antecedentele penale ale 

infractorului minor, conduita după 

săvârșirea infracțiunii și în cursul 

procesului penal, nivelul de educație, 

vârsta, starea de sănătate, situația 

familială și socială a delincventului 

minor. 

Pe durata executării măsurilor 

educative neprivative de libertate, 

minorului i se pot impune și câteva 

obligaţii în plus, pe care acesta trebuie 

să le respecte. Mai exact, instanţa poate 

dispune ca minorul: - să urmeze un curs 

de pregătire şcolară sau formare 

profesională; - să nu depăşească, fără 

namely: non-custodial educational 

measures, consisting of: civic training, 

supervision, weekend recording and 

daily assistance, and Educational 

deprivation of liberty [16] consisting 

of: admission to an educational centre 

and internment in a detention centre. 

The rule is the non-custodial measures, 

the choice of the educational measure 

being based on several criteria, namely: 

the circumstances and the way of 

committing the offense, the state of 

danger created for the protected value, 

the nature and gravity of the resultant 

product or other consequences of The 

crime of committing the offense and 

the aim pursued, the criminal history of 

the juvenile offender, the conduct after 

committing the offense and during the 

criminal trial, the level of education, 

the age, the state of health, the family 

and social situation of the juvenile 

delinquent. 

During the execution of non-

custodial educational measures, the 

juvenile may be subject to some 

additional obligations that he / she must 

respect. In particular, the court may 

order that the minor: - attend a course 

of training or training; - not exceed, 

without the consent of the probation 

service, the territorial limit established 

by the court; - not to be in certain 

places or at certain sports, cultural or 

other public gatherings established by 

the court; - not to approach or 

communicate with the victim or his / 

her family members, the participants in 

the offense or other persons established 

by the court; - submit to the probation 
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acordul serviciului de probaţiune, 

limita teritorială stabilită de instanţă; - 

să nu se afle în anumite locuri sau la 

anumite manifestări sportive, culturale 

ori la alte adunări publice, stabilite de 

instanţă; - să nu se apropie şi să nu 

comunice cu victima sau cu membri de 

familie ai acesteia, cu participanţii la 

săvârşirea infracţiunii ori cu alte 

persoane stabilite de instanţă; - să se 

prezinte la serviciul de probaţiune la 

datele fixate de acesta; - să se supună 

măsurilor de control, tratament sau 

îngrijire medicală. 

În realizarea măsurilor educative 

neprivative de libertate, un rol 

important îl are Direcția Națională de 

Probațiune, structură organizată în 

cadrul Ministerului Justiției [17], 

precum și cele 42 de structuri teritoriale 

ale acesteia, denumite servicii de 

probațiune. Astfel, pentru analiza și 

evaluarea criteriilor necesare alegerii 

măsurii educative, la solicitarea 

organelor judiciare Serviciul de 

probațiune efectuează evaluarea 

minorului infractor, pe care o 

consemnează într-un referat de 

evaluare. Referatul de evaluare conține 

date privind mediul familial și social al 

minorului, situația educațională și 

profesională, conduita generală și 

analiza comportamentului infracțional, 

riscul de săvârșire a unor noi 

infracțiuni, precum și propuneri 

motivate referitoare la natura și durata 

programelor de reintegrare socială pe 

care minorul va trebui să le urmeze, 

precum și alte obligații ce pot fi impuse 

acestuia de către instanță. 

service the data set by him; - to 

undergo control, treatment or medical 

care measures. 

In the implementation of non-

custodial educational measures, the 

National Probation Directorate, a 

structure organized within the Ministry 

of Justice [17], and its 42 territorial 

structures, called probation services, 

have an important role to play. Thus, in 

order to analyse and evaluate the 

criteria for choosing the educational 

measure, at the request of the judicial 

bodies, the Probation Service carries 

out the evaluation of the juvenile 

offender, which it records in an 

evaluation report. The evaluation report 

contains data on the child's family and 

social background, the educational and 

professional situation, general conduct 

and criminal behaviour analysis, the 

risk of committing new crimes, and 

motivated proposals on the nature and 

duration of social reintegration 

programs that the minor Must follow 

them, as well as other obligations that 

may be imposed by the court. 

According to the NCPP, the 

detention and pre-trial detention of the 

juvenile defendant is an exceptional 

measure and is executed under a 

special detention regime, taking into 

account the particularities of the age so 

that deprivation of liberty does not 

prejudice the physical, mental or moral 

development of these persons [18]. 

According to art. 37 of the Law no. 

304/2004 on judicial organization, for 

juvenile and family cases, specialized 

courts may be established. However, in 
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Conform NCPP, reţinerea şi 

arestarea preventivă a inculpatului 

minor este o măsură de excepție și se 

execută într-un regim special de 

detenţie, având în vedere 

particularităţile vârstei, astfel încât 

privarea de libertate să nu prejudicieze 

dezvoltarea fizică, psihică sau morală a 

acestor persoane [18]. 

Potrivit art. 37 din Legea nr. 

304/2004 privind organizarea judiciară, 

pentru cauzele cu minori și familie se 

pot înființa tribunale specializate. Cu 

toate acestea, în România există, din 

anul 2004, numai o singură instanță 

specializată pentru minori, și aceea este 

Tribunalul pentru Minori și Familie 

Brașov [19], care a fost înființat în 

cadrul unui program pilot prin Ordin al 

Ministrului Justiției [20], în celelalte 

județe existând doar complete și secții 

specializate pentru minori și familie. 

Elemente ale justiției restaurative în 

România, se regăsesc în mai multe acte 

normative adoptate în domeniul 

justiției penale, unul dintre acestea 

fiind și Legea nr. 211/2004 privind 

unele măsuri pentru asigurarea 

protecției victimelor. Prin această lege 

sunt stabilite patru categorii de măsuri 

care răspund nevoilor victimei, 

respectiv: a) informarea victimei cu 

privire la drepturile pe care le are, 

informare furnizată de către judecător, 

procuror sau ofiţerul de poliţie; b) 

consilierea psihologică a victimei, 

acordată de către Serviciile de protecţie 

a victimelor actelor de violenţă sau 

abuz, precum şi de către Serviciile de 

reintegrare socială a infractorilor; c) 

Romania there is only one specialized 

court for minors in 2004, and that is the 

Brasov Tribunal for Minors and 

Families [19], which was set up under a 

pilot program through the Order of the 

Minister of Justice [20], and in the 

other counties only Complete and 

specialized sections for minors and 

family. 

Elements of restorative justice in 

Romania are found in several 

normative acts adopted in the field of 

criminal justice, one of them being Law 

no. 211/2004 on certain measures for 

the protection of victims. Through this 

law, four categories of measures are 

established that meet the needs of the 

victim, namely: a) informing the victim 

about his / her rights, information 

provided by the judge, prosecutor or 

police officer; b) psychological 

counselling provided by the Victims 

Protection and Victims Protection 

Services, as well as by the Social 

Reintegration Services of Offenders; c) 

free legal assistance to victims of 

crimes, provided on request to persons 

who have been the subject of attempted 

murder, murder and particularly serious 

murder, a serious offense of serious 

bodily harm, rape, sexual intercourse 

with a sexual minority and sexual 

perversion; d) financial compensation 

by the state of the victims of certain 

offenses, which are granted, upon 

request, to the direct victims of violent 

serious crimes or serious crimes related 

to the sexual life and indirect victims of 

the murders and intentional offenses, 

who had as a result of the person's 
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asistenţa juridică gratuită victimelor 

unor infracţiuni, furnizată la cerere 

persoanelor asupra cărora a fost 

săvârşită o tentativă de omor, omor 

calificat şi omor deosebit de grav, o 

infracţiune de vătămare corporală 

gravă, viol, act sexual cu un minor şi 

perversiune sexuală; d) compensarea 

financiară de către stat a victimelor 

unor infracţiuni, care se acordă, la 

cerere, victimelor directe ale 

infracţiunilor grave săvârşite cu 

violenţă sau ale infracţiunilor grave 

privitoare la viaţa sexuală şi victimelor 

indirecte ale infracţiunilor de omor şi 

ale infracţiunilor intenţionate, care au 

avut ca urmare moartea persoanei (soţ, 

copii şi persoane aflate în întreţinere). 

 

Experimentarea efectivă a unor 

practici de justiție restaurativă prin 

mediere în România au avut loc în 

perioada 2002-2003, când prin 

Ordinele Ministrului Justiţiei nr. 

1075C/2002, au fost înfiinţate două 

Centre experimentale de justiţie 

restaurativă, la Bucureşti şi la Craiova, 

sub denumirea „Justiția Restaurativă - 

un posibil răspuns la infracționalitatea 

juvenilă” [21]. Activitățile defășurate în 

cadrul celor două Centre au fost 

continuate și dezvoltate în anul 2004, în 

cadrul unui nou program intitulat 

„Îmbunătățirea sistemului de justiție 

juvenilă și de protecție a victimelor 

infracțiunii” [22]. În program au fost 

incluși doar minorii infractori și 

victime, care au fost implicați în 

infracțiuni pentru care acțiunea penală 

se pune în mișcare la plângerea 

death (husband, children and 

dependents). 

 

Effective experimentation of 

restorative justice practices through 

mediation in Romania took place 

during 2002-2003, when through 

Orders of the Minister of Justice no. 

1075C / 2002, two Experimental 

Centres of Restorative Justice in 

Bucharest and Craiova were 

established under the title "Restorative 

Justice - a Possible Response to 

Juvenile Crime" [21]. The activities 

carried out within the two Centres were 

continued and developed in 2004 under 

a new program entitled "Improving the 

juvenile justice system and protecting 

the victims of crime" [22]. Only 

juvenile offenders and victims were 

involved in the programs, who were 

involved in crimes for which the 

criminal action is triggered at the 

victim's prior complaint and thefts of 

theft. They were provided with 

mediation services as well as support, 

guidance, assistance and information 

services to meet all their needs. Besides 

the mediation between the victim and 

the perpetrator, various interventions 

were included in the programs, 

including: psychosocial and legal 

counselling, social and psychological 

assistance services, guidance to other 

services, etc. In the years that followed, 

although these pilot projects proved to 

be useful and effective, they were 

abandoned due to lack of funding, not 

being generalized across the country. 

The evaluation reports on the activities 
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prealabilă a victimei, și infracțiuni de 

furt. Aceștia beneficiau de servicii de 

mediere, precum și de servicii de 

suport, îndrumare, asistență și 

informare, prin care să le fie satisfăcute 

toate trebuințele. De asemenea, alături 

de medierea între victimă şi făptuitor, 

în programe au fost incluse diverse alte 

intervenţii, printre care: consiliere 

psihosocială şi juridică, servicii de 

asistenţă socială şi psihologică, 

îndrumarea către alte servicii, etc. În 

anii care au urmat, cu toate că aceste 

proiecte pilot s-au dovedit utile și 

eficiente, au fost abandonate datorită 

lipsei de finanțare, nefiind generalizate 

la nivelul întregii țări. Rapoartele de 

evaluare a activității celor două centre, 

pe lângă aspectele pozitive au subliniat 

și mai multe dificultăți întâmpinate în 

derularea programelor, cum ar fi: lipsa 

de autoritate și legitimitate a centrelor, 

slaba implicare a comunității, 

colaborare dificilă cu unele dintre 

instituțiile implicate în programe, 

cadrul legislativ restrictiv care nu a 

permis includerea în program decât a 

unor infracțiuni [23], etc. 

 

La fel ca în multe alte țări din 

Uniunea Europeană, și în România, 

prin adoptarea Legii nr. 192/2006 

privind medierea și organizarea 

profesiei de mediator, au fost create 

importante premise pentru 

implementarea adecvată a tuturor 

principiilor justiției restaurative. În 

condițiile acestei legi, medierea în 

cauzele penale se adresează atât 

adulților cât și minorilor, infractori și 

of the two centres, along with the 

positive aspects, have highlighted even 

more difficulties encountered in 

running the programs, such as lack of 

authority and legitimacy of the centres, 

poor community involvement, difficult 

collaboration with some of the 

institutions involved in the programs, 

the restrictive legislative framework 

which allowed for the inclusion of 

certain offenses in the program [23]. 

 

As in many other countries in the 

European Union, and in Romania, 

through the adoption of Law no. 

192/2006 regarding the mediation and 

organization of the mediator 

profession, premises were created for 

the adequate implementation of all the 

principles of restorative justice. Under 

the terms of this law, mediation in 

criminal cases is addressed to both 

adults and minors, offenders and 

victims, and is performed by authorized 

professional mediators, respecting all 

procedural safeguards, both in the 

criminal and the civil side, only in 

cases on offenses for which, according 

to the law, the withdrawal of the 

preliminary complaint or the 

reconciliation of the parties removes 

the criminal liability. Mediation shall 

be terminated by the conclusion of a 

mediation record, accompanied by a 

mediation agreement, if the parties 

have reached a settlement. If the 

mediation procedure closes through a 

mediation agreement that resolves the 

conflict, the offense committed no 

longer brings criminal responsibility to 
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victime, și se efectuează de către 

mediatori profesioniști autorizați, cu 

respectarea tuturor garanțiilor 

procesuale, atât în latura penală, cât și 

în latura civilă, numai în cauzele 

privind infracțiuni pentru care, potrivit 

legii, retragerea plângerii prealabile sau 

împăcarea părților înlătură răspunderea 

penală. Medierea se finalizează prin 

încheierea unui proces-verbal de 

încheiere a medierii, însoțit de un acord 

de mediere, dacă părțile au ajuns la o 

înțelegere. În cazul în care procedura 

de mediere se închide printr-un acord 

de mediere care soluționează conflictul, 

infracțiunea comisă nu mai atrage 

răspunderea penală pentru făptuitorul 

cu privire la care conflictul s-a încheiat 

prin mediere. 

 

Concluzii 

 

Spre deosebire de țările cu un sistem 

de common law, SUA, Canada, 

Australia, etc., unde justiția restaurativă 

se aplică inclusiv infracțiunilor foarte 

grave, în România, la fel ca în țările 

Uniunii Europene, justiția restaurativă 

se adresează infracțiunilor cu un grad 

scăzut de periculozitate, cum sunt 

infracțiunile pentru care acțiunea 

penală se pune în mișcare la plângere 

prealabilă, ori, după cum este cazul 

doar a unor țări, se aplică și 

infracțiunilor de furt simplu sau 

calificat, după caz. 

Cu toate acestea, în unele țări 

europene măsurile stabilite prin 

reglementările internaționale și 

naționale, referitoare la justiția 

the perpetrator for whom the conflict 

has ended through mediation. 

 

Conclusions 

 

Unlike countries with a common law 

system, USA, Canada, Australia, etc., 

where restorative justice also applies to 

very serious crimes, in Romania, as in 

the countries of the European Union, 

restorative justice addresses low- Such 

as crimes for which the criminal action 

is triggered by a prior complaint or, as 

is the case only for some countries, also 

applies to simple or qualified theft, as 

the case may be. 

However, in some European 

countries, the measures established by 

international and national regulations 

on restorative justice do not apply 

consistently and systematically, so that 

only the mere existence of legislative 

measures that meet European standards 

is not enough. In fact, many European 

specialists have found that the changes 

brought about by the application of the 

new concepts of restorative justice, do 

nothing but cosmetize criminal justice, 

and not make changes in substance. In 

this way, another problem arises in that 

the adoption and existence of laws in 

the field is necessary, but it is not 

sufficient, as long as its implementation 

does not operate under optimal 

conditions [24]. 

The situation is similar in Romania 

also, which, after joining the European 

Union in 2007, engaging in the 

implementation of international 

conventions and treaties, European 
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restaurativă, nu se aplică consistent și 

sistematic, astfel că numai simpla 

existență a unor măsuri legislative ce 

corespund standardelor europene nu 

este suficientă. De altfel, mai mulți 

specialiști europeni au constatat că 

schimbările înregistrate prin aplicarea 

noilor concepte de justiție restaurativă, 

nu fac altceva decât să cosmetizeze 

justiția penală, și nu să opereze 

schimbări de substanță. În acest fel 

apare o altă problemă, în sensul că, 

adoptarea și existența unor legi în 

domeniu este necesară, dar nu este și 

suficientă, atât timp cât prin 

implementarea ei, acea lege nu 

funcționează în condiții optime [24]. 

Situația este asemănătoare și în 

România care, după aderarea la 

Uniunea Europeană, în anul 2007, 

angajându-se pe calea îndeplinirii 

convențiilor și tratatelor internaționale, 

a directivelor europene și a 

recomandărilor, a realizat un „boom” 

legislativ, caracterizat printr-o perioadă 

de creștere a producției de acte 

normative, multe dintre ele contestabile 

și chiar contestate la Curtea 

Constituțională din România. Ca 

urmare, deși cadrul legislativ specific 

justiției restaurative din România, 

există în limitele celui existent în 

Uniunea Europeană, acesta nu se 

dovedește a fi utilizat în mod eficace și 

eficient, având în vedere legislația 

internă stufoasă și complicată, precum 

și a unor instituții prin excelență 

birocratice, greoaie și ineficiente.  

Pentru a fi mai optimiști, consider 

însă că putem fi de acord cu 

directives and recommendations, has 

achieved a legislative "boom" 

characterized by a period of Increasing 

the production of normative acts, many 

of them disputable and even contested 

at the Constitutional Court in Romania. 

As a result, although the legal 

framework specific to restorative 

justice in Romania exists within the 

limits of the existing one in the 

European Union, it is not proven to be 

used effectively and efficiently, given 

the harsh and complicated internal 

legislation as well as institutions of 

excellence Bureaucratic, cumbersome 

and inefficient. 

To be more optimistic, however, I 

think we can agree with mediation 

professionals that "starting from the 

certainty that mediation is a success in 

the US, and that most litigation is 

settled before it reaches the courtroom, 

We can look with optimism the future 

impact of mediation in Romania; The 

first steps have taken place, but we 

must not fall into the trap of reporting 

the results obtained in Romania to 

those that are currently taking place in 

the USA, because the gap between the 

Romanian and the American law 

system is considerable" [25]. For this, 

however, it is very important that the 

Romanian legal environment should 

have the necessary openness and 

encourage resolution of conflicts 

through the amicable way of restorative 

justice. 

The final conclusion is that the 

perfect implementation in the 

Romanian legal system of mediation 
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profesioniștii din mediere, conform 

cărora, „pornind de la certitudinea că 

medierea este un succes în SUA, şi că 

majoritatea litigiilor se soluţionează 

înainte de a se ajunge în sala de 

judecată, putem privi cu optimism 

impactul viitor al medierii și în 

România; primii paşi au avut loc, însă 

nu trebuie să cădem în capcana 

raportării rezultatelor ce se obțin în 

România, la cele care se realizează în 

prezent în SUA, deoarece decalajul 

dintre sistemul de drept românesc şi cel 

american este considerabil” [25]. 

Pentru aceasta însă, este foarte 

important ca mediul juridic și judiciar 

românesc, să aibă deschiderea necesară 

şi să încurajeze soluţionarea 

conflictelor pe calea amiabilă a justiției 

restaurative.  

Concluzia finală constă în aceea că, 

implementarea perfectă în sistemul 

judiciar românesc a medierii și a 

tuturor conceptelor specifice justiției 

restaurative nu este uşoară, aceasta 

reprezentând doar una dintre premisele 

necesare obţinerii, în timp, a unor 

rezultate pozitive. O altă premisă 

importantă, în acest sens, considerăm 

că o constituie și necesitatea unei 

schimbări obligatorii de atitudine și 

mentalitate, la nivel național, în 

general, și la nivel judiciar, în special. 
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sens și: James Dignan, Understanding 

victims and restorative justice, Open 

University Press, 2005, p. 94. 

[2] A se vedea și: 

http://legeaz.net/dictionar-

juridic/justitie-restaurativa 

[3] Modelul justiţiei restaurative propune o 

definiţie diferită a comportamentului 

criminal: „o infracţiune este, înainte de 

toate, un conflict între persoane, care 

produce prejudicii victimei, 

colectivităţii şi delincventului”. A se 

vedea și: Jeff Latimer, Steven 

Kleinknecht, Les effets des programmes 

des justice reparatrice: analyse 

documentaire sur la recherche 

empirique, 2000, p. 6. 

http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/rs/rep/2

000/rr00-16a.pdf 

[4] Prin proces restaurativ se înţelege 

„orice proces în care victima şi 

infractorul, şi, când este cazul, orice alte 

persoane sau membri ai comunităţii 

afectaţi de infracţiune, participă 

împreună, în mod activ, la rezolvarea 

problemelor create de infracţiune, în 

general cu ajutorul unui mediator”. A se 

vedea și: Rezoluţia 2002/12 a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 

Principiile fundamentale privind 

utilizarea programelor restaurative în 

materie penală. 

[5] În țările Uniunii Europene vârsta care 

atrage răspunderea penală este diferită. 

Astfel, teoretic, în Irlanda un minor 

răspunde penal chiar de la vârsta de 7 

process in which the victim and the 

offender and, where appropriate, any 

other person or members of the 

community affected by the crime 

actively participate in solving the 

problems created by the offense, 

generally with the help of a mediator". 

See also: United Nations Resolution 

2002/12 on Fundamental Principles on 

the Use of Restorative Inquiries in 

Criminal Matters. 

[5] In the countries of the European Union 

the age of criminal responsibility is 

different. Thus, theoretically, in Ireland 

a minor responds from the age of 7, 

Scotland from 8 years, England from 10 

years, Belgium from 16 years old, etc. 

In Romania, according to art. 113 of the 

Criminal Code, a minor can only be 

criminally liable after the age of 14 

years and only if it is proved that he 

committed the act with discernment.  

[6] For example, in France, Germany, Italy, 

the Netherlands, Denmark, etc., the 

juvenile judge can decide whether to 

judge the offense as such or to consider 

it as a sign of a social assistance issue, 

so that it can act more This direction, or 

to ensure that other competent 

institutions act in this way. 

[7] Police are directly involved in juvenile 

delinquency in almost all countries of 

the European Union. In the Netherlands, 

police diversion programs are frequently 

used after an unofficial alert. In England 

and Wales, until the age of 16, the 

police can classify juvenile delinquency 

cases, can deliver official warnings and 

classify cases of juvenile delinquency, 

issue formal warnings, and may refer to 

the case of the Royal Crown 

Prosecution Service. In Ireland, she uses 

the diversion method through Juvenile 

Liaison Programs. 
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ani, în Scoția de la 8 ani, în Anglia de la 

10 ani, în Belgia de la 16 ani, etc. În 

România, conform art. 113 din Codul 

penal, un minor poate răspunde penal 

numai după împlinirea vârstei de 14 ani, 

și numai dacă se dovedește că a săvârșit 

fapta cu discernământ. 

[6] De exemplu, în Franța, Germania, 

Italia, Olanda, Danemarca, etc., 

judecătorul pentru minori poate decide 

dacă să judece infracțiunea, ca atare, 

sau să o considere ca fiind un semn al 

unei probleme de asistență social, astfel 

încât să acționeze mai puternic în 

această direcție, ori să se asigure că se 

acționează în acest mod de alte instituții 

abilitate. 

[7] Poliția este implicată direct în cazurile 

de delincvență juvenilă în aproape toate 

țările din Uniunea Europeană. În 

Olanda sunt utilizate frecvent 

programele de diversiune aplicate de 

poliție după efectuarea avertizării 

neoficiale. În Anglia și Țara Galilor, 

până la vârsta de 16 ani, poliția poate 

clasifica cazurile de delincvență 

juvenilă, poate pronunța avertismente 

oficiale și poate referi cazul Serviciului 

de Procuratură al Coroanei Regale. În 

Irlanda este utilizată metoda diversiunii 

prin intermediul Programelor de 

legătură cu minorii. 

[8] În Scoția, Tribunalul Copiilor este cea 

mai importantă instituție în judecarea 

delincvenților minori până la 16 ani. În 

Danemarca nu există instanțe special 

pentru minori. Autoritățile locale de 

asistență socială din Danemarca acordă 

ajutor social și au autoritate deplină 

până la vârsta de 15 ani, vârstă de la 

care toți delincvenții pot să apară în fața 

unui judecător obișnuit, însă numai pe 

baza unei proceduri speciale până la 

vârsta de 18 ani. 

[8] In Scotland, the Children's Court is the 

most important institution in the trial of 

juvenile delinquents up to 16 years of 

age. In Denmark there are no courts for 

minors. The local social assistance 

authorities in Denmark grant social 

assistance and have full authority until 

the age of 15, the age at which all 

offenders may appear before an ordinary 

judge, but only on the basis of a special 

procedure until the age of 18.  

[9] In the Netherlands, the measure of 

placing a delinquent minor in a closed 

institution is a coercive measure that 

takes place in a "correction school"; In 

England, juvenile delinquents up to the 

age of 15 are placed in "institutions for 

juvenile delinquents"; In Germany the 

placement of juvenile delinquents takes 

place in "youth custody homes" or in 

"youth prisons". 

[10] Such models are often used as official 

diversion possibilities in countries such 

as Germany and the Netherlands, or are 

used unofficially, as is the case for other 

countries, such as France and Belgium.  

[11] Compensation justice, considering 

offenses as damages to victims and 

society, actively involves the offender in 

damages, providing an appropriate legal 

framework for providing legal 

safeguards for the victim and offender. 

[12] Mihaela Alida Tomita, Roxana 

Ungureanu, National Regulations on the 

Privative and Non-Viral Educational 

Measures Applied to Delinquent 

Minors, in Volume "Deviance and 

Crime - Evolution, Trends and 

Perspectives", Universul Juridic 

Publishing House, Bucharest, 2016, pp. 

74-81.  

[13] Law no. 286/2009 on the Criminal 

Code, published in the Official Gazette 

of Romania, Part I no. 510 of 24 July 
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[9] În Olanda măsura plasării minorului 

delincvent într-o instituție închisă este 

măsură coercitivă care se realizează 

într-o „școală de corecție”; în Anglia 

minorii delincvenți până în 15 ani sunt 

plasați în „instituții pentru delincvenți 

minori”; în Germania plasarea 

delincvenților minori are loc în „case de 

custodie pentru tineret” sau în 

„închisori pentru tineret”. 

[10] Asemenea modele sunt utilizate 

frecvent ca posibilități oficiale de 

diversiune în țări ca Germania și 

Olanda, ori sunt utilizate într-un mod 

neoficial, cum este cazul altor țări, ca 

Franța și Belgia. 

[11] Justiția de despăgubire, considerând 

infracțiunile ca daune față de victime și 

societate, îl implică în mod activ pe 

infractor în acțiunea de despăgubire, 

oferind un cadru juridic adecvat în 

asigurarea garanțiilor legale pentru 

victimă și infractor. 

[12] Mihaela Alida Tomiță, Roxana 

Ungureanu, Reglementări naționale 

privind măsurile educative privative și 

neprivative de libertate aplicate 

minorilor delincvenți, în Volumul 

„Devianță și criminalitate - evoluție, 

tendințe și perspective”, Editura 

Universul Juridic, București, 2016, pp. 

74-81. 

[13] Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 510 din 24 iulie 

2009. 

[14] Legea nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr. 486 din 15 iulie 2010. 

[15] Mihaela Alida Tomiță, Roxana 

Ungureanu, Idem 

[16] În aceste situaţii instanţa nu este 

obligată, ci are doar facultatea de a lua 

2009.  

[14] Law no. 135/2010 on the Code of 

Criminal Procedure, published in the 

Official Gazette of Romania, Part I no. 

486 of July 15, 2010.  

[15] Mihaela Alida Tomiță, Roxana 

Ungureanu, Idem 

[16] In these situations the court is not 

obliged, but only has the faculty to take 

an educational measure depriving of 

liberty, as it results both from the 

wording of art. 114 par. (2) and art. 123 

par. (3) lit. (A) - (b) of the NCP. See 

also Hotca, M.A., Slăvoiu, R., the New 

Criminal Code and the previous 

Criminal Code. Annotations, 

Transitional Situations, News, 

Universul Juridic Publishing House, 

Bucharest, 2014, p. 216.  

[17] The National Probation Directorate is 

a structure set up and organized by Law 

no. 252/2013 regarding the organization 

and functioning of the probation system, 

published in the Official Gazette of 

Romania, Part I no. 512 of August 14, 

2013 and by Decision of the Romanian 

Government no. 1079/2013 for the 

approval of the Regulation for the 

application of the provisions of Law no. 

252/2013 regarding the organization and 

functioning of the probation system, 

published in the Official Gazette of 

Romania, Part I no. 5 January 7, 2014. 

[18] See also: Neagu, I., Damaschin, M., 

Treaty of Criminal Procedure. The 

general part. In the light of the new 

Criminal Procedure Code, Publisher 

Universul Juridic, Bucharest, 2014, p. 

646.  

[19] 

http://portal.just.ro/1372/SitePages/prez

entare.aspx?id_inst=1372 

[20] It is about the Order of the Minister of 

Justice with no. 3142 / C / 22.11.2004, 
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o măsură educativă privativă de 

libertate, aspect care rezultă atât din 

formularea art. 114 alin. (2), cât şi din 

art. 123 alin. (3) lit. a)-b) NCP. A se 

vedea în acest sens și: Hotca, M.A., 

Slăvoiu, R., Noul Cod penal şi Codul 

penal anterior. Adnotări, situații 

tranzitorii, noutăți, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014, p. 216. 

[17] Direcția Națională de Probațiune este 

o structură înființată și organizată prin 

Legea nr. 252/2013 privind organizarea 

și funcționarea sistemului de 

probațiune, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr. 512 din 

14 august 2013 și prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 1079/2013 

pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a dispozițiilor Legii nr. 

252/2013 privind organizarea și 

funcționarea sistemului de probațiune, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 5 din 7 ianuarie 

2014. 

[18] A se vedea și: Neagu, I., Damaschin, 

M., Tratat de procedură penală. Partea 

generală. În lumina noului Cod de 

procedură penală, Editura Universul 

Juridic, București, 2014, p. 646. 

[19] 

http://portal.just.ro/1372/SitePages/prez

entare.aspx?id_inst=1372 

[20] Este vorba de Ordinul Ministrului 

Justiției cu nr. 3142/C/22.11.2004, emis 

în baza art. 130 alin. 2 din Legea nr. 

304/2004 privind organizarea judiciară, 

precum și a dispozițiilor H.G. nr. 736/2, 

în vigoare la aceea dată, privind 

organizarea și funcționarea Ministerului 

Justiției. 

[21] Finanțarea a fost asigurată de către 

Departamentul de Dezvoltare 

Internațională al Guvernului Marii 

Britanii. 

issued on the basis of art. 130 par. 2 of 

Law no. 304/2004 on judicial 

organization, as well as the provisions 

of H.G. No. 736/2, in force on that date, 

on the organization and operation of the 

Ministry of Justice. 

[21] Funding has been provided by the UK 

Government's International 

Development Department.  

[22] This time, funding was provided by 

the European Union through the 

PHARE program.  

[23] S. M. Radulescu, Dan Banciu, E. 

Balica, C. Damboeanu, Evaluation of 

the experimental project of restorative 

justice in Bucharest and Craiova, Report 

Center for Legal Resources, 2004.  

[24] See also: Introducing Restorative 

Justice for Juveniles in Bosnia and 

Herzegovina: a Pilot Project on the 

Implementation of Alternative Measures 

and Mediation by Stefania Kregel, 

Project Manager of the Council of 

Europe, Bosnia Herzegovina, paper 

presented at Restorative Justice in 

Europe: Where are we heading? 

Budapest, Hungary, 14-16 Ocober 2004. 

[25] See in this respect: Petronela Stogrin, 

Mediation versus Court, in Acta 

Universitatis Magazine George Bacovia. 

Juridica, Vol. 2, Iss. 2/2013, pp. 519-

533. 

[26] Mark S. Umbreit, Restorative Justice 

Through Victim-Offender Mediation: A 

Multi-Site Assessment, Western 

Criminology Review, Volume 1, Issue 

1, June 1998. Mihaela Alida Tomiță, 

Roxana Ungureanu, James Dignan, 

Understanding victims and restorative 

justice, Open University Press, 2005. 

[27] Jeff Latimer, Steven Kleinknecht, Les 

effets des programmes des justice 

reparatrice: analyse documentaire sur la 

recherche empirique, 2000. 
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[22] De această data finanțarea a fost 

asigurată de Uniunea Europeană, prin 

program PHARE. 

[23] S. M. Rădulescu, Dan Banciu, E. 

Balica, C. Dâmboeanu, Evaluarea 

proiectului experimental de justiţie 

restaurativă derulat în Bucureşti şi 

Craiova, Raport Centrul de Resurse 

Juridice, 2004. 

[24] A se vedea și: Introducing Restorative 

Justice for Juveniles in Bosnia and 

Herzegovina: a Pilot Project on the 

Implementation of the Alternative 

Measures and Mediation de Stefania 

Kregel, Project manager of the Council 

of Europe, BosniaHerzegovina, lucrare 

prezentată în cadrul conferinţei 

Restorative Justice in Europe: Where 

are we heading? Budapesta, Ungaria, 14 

-16 oct. 2004. 

[25] A se vedea în acest sens: Petronela 

Stogrin, Mediere versus instanța de 

judecată, în Revista Acta Universitatis 

George Bacovia. Juridica, Vol. 2, Iss. 

2/2013, pp. 519-533. 

[26] Mark S. Umbreit, Restorative Justice 

Through Victim-Offender Mediation: A 

Multi-Site Assessment, Western 

Criminology Review, Volume 1, Issue 

1, June 1998. Mihaela Alida Tomiță, 

Roxana Ungureanu, James Dignan, 

Understanding victims and restorative 

justice, Open University Press, 2005. 

[27] Jeff Latimer, Steven Kleinknecht, Les 

effets des programmes des justice 

reparatrice: analyse documentaire sur la 

recherche empirique, 2000. 

[28] John Braithwaite, Restorative Justice 

and Social Justice în Restorative 

Justice.Critical Issues, edited by E. 

Mclaughlin, R. Fergusson, Sage 

Publications, 2003. 

[29] Hotca, M.A., Slăvoiu, R., Noul Cod 

penal şi Codul penal anterior. Adnotări, 

[28] John Braithwaite, Restorative Justice 

and Social Justice în Restorative 

Justice.Critical Issues, edited by E. 

Mclaughlin, R. Fergusson, Sage 

Publications, 2003. 

[29] Hotca, M.A., Slăvoiu, R., the New 

Criminal Code and the previous 

Criminal Code. Annotations, 

Transitional Situations, News, 

Universul Juridic Publishing House, 

Bucharest, 2014. 

[30] Neagu, I., Damaschin, M., Treaty of 

Criminal Procedure. The general part. In 

the light of the new Criminal Procedure 

Code, Publishing House Universul 

Juridic, Bucharest, 2014. 

[31] Radulescu S., Dan Banciu, E. Balica, 

C. Dâmboeanu, Evaluation of the 

experimental project of restorative 

justice in Bucharest and Craiova, Report 

Center for Legal Resources, 2004. 

[32] Petronela Stogrin, Mediation versus 

Court, in Acta Universitatis Magazine 

George Bacovia. Juridica, Vol. 2, Iss. 

2/2013. 

[33] Newsletter European Forum for 

Victim-Offender Mediation and 

Restorative Justice, Vol5, Issue1, 

www.euroforumrj.org 

[34] United Nations Resolution 2002/12 on 

Fundamental Principles on the Use of 

Restorative Inquiries in Criminal 

Matters. 

[35] Recommendation no. R (99) 19 on 

mediation in criminal matters. 

[36] Directive 2012/29 / EU of the 

European Parliament and of the Council 

of 25 October 2012 laying down 

minimum rules on the rights, support 

and protection of victims of crime and 

replacing Council Framework Decision 

2001/220 / JHA. 

[37]http://www.penalreform.ro/mfc/docum

ente/experienta_internationala/Experient
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procedură penală. Partea generală. În 
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2014. 
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Juridice, 2004. 

[32] Petronela Stogrin, Mediere versus 
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de la amintirea principalelor instrumente 
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fac referire la drepturile persoanelor cu 

dizabilități încercând să găsească o 

definiție a dizabilității, ca mai apoi să 

treacă la o analiză mai amănunțită a 

prevederilor din Codul penal român și 

Codul de procedură penală, care au 

transpus dispozițiile obligatorii pentru 

România. La final, concluzia autorului este 

că deși în legislația noastră penală există 

garanții cu privire la respectarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități și 

necrearea pentru acestea a unui mediu de 
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Introducere 

 

La nivel european există o legislație 

foarte bogată referitoare la drepturile 

persoanelor cu dizabilități, acestea 

făcând parte din politica împotriva 

discriminării persoanelor, alături de 

criterii precum cele de gen, etnie, 

religie, convingere religioasă, vârstă 

sau orientare sexuală. De asemenea, 

norme referitoare la drepturile 

persoanelor cu dizabilități se regăsesc 

și în legislațiile referitoare la 

învățământ, piața muncii, sănătate, 

protecție socială, transporturi, 

telecomunicații, dreptul 

consumatorului, etc. [1-5]. 

Și la nivel internațional găsim 

numeroase dispoziții referitoare la 

drepturile persoanelor cu dizabilități, 

fie în documente strict referitoare la 

acestea, fie în documente referitoare la 

protecția drepturilor omului în general 

[6-12]. 

La nivel național regăsim dispoziții 

privitoare la drepturile acestor persoane 

vulnerabile în Legea nr. 487/2002 a 

sănătății mintale și a protecției 

persoanelor cu tulburări psihice - 

republicată [13], în Ordonanța nr. 

137/2000 privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de 

discriminare - republicată [14], Legea 

nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap - republicată [15], Hotărârea 

de Guvern nr. 548/2017 privind 

aprobarea condițiilor de obținere a 

atestatului, procedurile de atestare și 

 

Introduction 

 

At the European level there is a 

broad legislation concerning the rights 

of persons with disabilities as part of 

EU policy concerning non-

discrimination based also on gender, 

ethnic origin, religion or belief, age or 

sexual orientation. Disability law can 

be found in legislation referring to 

other issues as education, employment, 

health, social protection, transport, 

telecommunications or consumer 

protection, etc. [1-5]. 

At the UN level there is also 

legislation concerning disability law 

incorporated in specific documents or 

in general ones, concerning human 

rights [6-12].  

In our domestic law there are 

provisions regarding persons with 

disabilities in Law no. 487/2002 

concerning mental health and the 

protection of persons with mental 

disorder - recast [13], in Ordinance no. 

137/2000 concerning the prevention 

and punishment of all discrimination 

forms - recast [14], Law no. 448/2006 

regarding the protection and promotion 

of rights of persons with handicaps - 

recast [15], Government Decision no. 

548/2017 regarding the conditions to 

obtain certificate of professional 

personal assistant and its procedure 

[16], but also in different other acts, as 

Criminal Code [17] and Criminal 

Procedure Code [18]. 

The goal of the present paper is to 

analyse the reflection of the rights of 
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statutul asistentului personal 

profesionist [16], dar și în alte acte 

normative precum Codul penal [17] și 

Codul de procedură penală [18]. 

Prezenta lucrare își propune să 

analizeze modul în care drepturile 

persoanelor cu dizabilități sunt 

reglementate în materie penală, fie din 

prisma persoanelor vătămate care au 

dizabilități, fie din prima suspecților 

sau inculpaților cu dizabilități. 

 

1. Definiția dizabilității și a 

persoanelor cu dizabilități 

 

Convenția Națiunilor Unite cu 

privire la Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități [19] nu oferă o definiție 

precisă a dizabilității sau a personei cu 

dizabilități, însă în preambul și în 

articolul 1 se regăsesc principii menite 

să clarifice aplicarea Convenției. 

Astfel, în preambul se regăsește o 

definiție conceptuală a dizabilității, 

referindu-se la faptul că dizabilitatea 

este un concept în evoluție care rezultă 

din interacțiunea persoanelor cu 

deficiențe și cărora bariere 

comportamentale și de mediu le 

împiedică participarea lor deplină și 

efectivă în societate, pe picior de 

egalitate cu ceilalți. 

Articolul 1 al Convenției definește 

grupul țintă asupra căruia Convenția 

produce efecte. Astfel, se arată că 

persoane cu dizabilități sunt acelea care 

au deficiențe pe termen lung de natură 

fizică, psihică, mentală sau senzorială, 

care, în interacțiune cu diverse bariere, 

pot afecta participarea lor deplină și 

persons with disabilities in criminal 

law, by taken into account both the 

status of victims and that of the accused 

person/suspect. 

 

1. Definition of disability and 

persons with disabilities 

 

The UN Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities 

(UNCRPD) [19] does not offer a 

definition for disability or person with 

disability but it offers in its Preamble 

and Article 1 principles which are 

meant to clarify its application. The 

preamble offers a conceptual definition 

of disability, stipulating that it is an 

evolving concept and that disability 

results from the interaction between 

persons with impairments and 

attitudinal and environmental barriers 

that hinders their full and effective 

participation in society on an equal 

basis with others. 

Article 1 defines the target group to 

whom the Convention applies. It 

provides that persons with disabilities 

include those persons who have long-

term physical, mental, intellectual or 

sensory impairments which in 

interaction with various barriers may 

hinder their full and effective 

participation in society on an equal 

basis with others. 

There is no definition at the 

European level either, even within the 

Equal treatment directive 2000/78/EC 

[20]. An explanation might be that the 

European community legislation 

generally does not define protected 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 6. Issue 2/2017 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Alina Ioana SZABÓ 

432 
 

efectivă în societate, pe picior de 

egalitate cu ceilalți. 

Nici la nivelul dreptului european 

nu regăsim o definiție concretă a 

dizabilității, nici chiar în Directiva 

2000/78/EC referitoare la tratamentul 

egal [20]. O explicație ar fi faptul că, în 

general, legislația europeană nu 

definește motivele care dau naștere la 

protecție, sau că adoptarea unei 

definiții ar fi dat naștere la neacceptarea 

acesteia de către unele state membre. 

De asemenea, la nivel european s-a pus 

accent mai mult pe abordarea egalității 

dintre oameni decât pe abordarea 

protecției sociale [21]. Practic, a rămas 

jurisprudenței sarcina de a găsi o 

definiție a dizabilității și a persoanei cu 

dizabilități. Astfel, în cauza Chacon 

Navas (Case C13/05) [22], Curtea 

Europeană de Justiție a hotărât că 

dizabilitatea trebuie înțeleasă ca o 

limitare care rezultă dintr-o deficiență 

de natură fizică, psihică sau psihologică 

și care împiedică o persoană să 

participe la viața profesională. De 

asemenea, pentru ca această limitare să 

se încadreze în conceptul dizabilității, 

trebuie să fie pe termen lung. Practic, 

definiția Curții a plecat de la premisa că 

deficiențele medicale în sine împiedică 

participarea la viața profesională, și nu 

mediul de la locul de muncă. Definiția 

a fost criticată la nivel european, însă 

trebuie luat în considerare și momentul 

la care hotărârea a fost pronunțată, și 

anume anterior adoptării Convenției 

Națiunilor Unite cu privire la drepturile 

persoanelor cu dizabilități. 

Prin Hotărârea Coleman (Case 

grounds, or that the adoption of a 

definition would not be generally 

accepted by Member States. Also, at 

the European level the accent was put 

more on the equality approach as 

compared to a social protection 

approach [21]. Practically, the task of 

finding a definition for disability or the 

person with disability belongs to the 

jurisprudence. In Chacon Navas (Case 

C13/05) [22], the European Court of 

Justice (ECJ) decided that disability 

must be understood to a limitation 

which results in particular from 

physical, mental or psychological 

impairments and which hinders the 

participation of the person concerned in 

professional life. In order for the 

limitation to fall within the concept of 

disability it must therefore be probable 

that it will last for a long time. The 

definition assumed that medical 

impairments themselves, not the work 

environment, hinder professional life, 

therefore it was criticised at the 

European level, but we have to take 

into account the moment it was 

brought, which was before the adoption 

of UNCRPD. 

In Coleman (Case C303/06) [23], 

the ECJ pointed out that the Equal 

treatment directive 2000/78/EC applies 

not only to the disabled person 

himself/herself, but also to his/her 

family because the goal of combating 

discrimination does not apply to a 

specific category of persons, but to the 

nature of discrimination. Or, in 

Coleman case, the applicant was not 

herself disabled, but her child was, and 
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C303/06) [23], Curtea Europeană de 

Justiție a arătat că Directiva 

2000/78/EC cu privire la tratamentul 

egal se aplică nu doar persoanelor cu 

dizabilități, dar și familiei acestora, 

deoarece scopul combaterii 

discriminării nu se aplică unei categorii 

specifice de persoane, ci naturii 

discriminării. Or, în speță, doamna 

Coleman fusese concediată deoarece 

lipsea de la serviciu datorită bolii de 

care suferea fiul său, și nu ea personal. 

Jurisprudența Curții Europene de 

Justiție a mai scos la iveală și alte 

definiții sau interpretări ale conceptului 

de dizabilitate, cum ar fi cea din Cauza 

Jette Ring (Case C-335/11) [24], 

considerând că  o dizabilitate poate 

proveni nu doar din naștere sau din 

accidente, ci poate fi provocată și de 

boli care apar pe parcursul vieții, însă 

trebuie să îndeplinească anumite criterii 

(să persiste pe un termen lung, să fie o 

deficiență de natură fizică, psihică, 

psihologică, să intervină împreună cu 

anumite bariere, să împiedice deplina și 

efectiva participare a persoanei la viața 

profesională pe picior de egalitate cu 

ceilalți). De asemenea, a ajuns la 

concluzia că și obezitatea poate fi 

considerată o dizabilitate dacă 

îndeplinește criteriile precizate (Cauza 

Kaltoft Case C 356/12), însă 

incapacitatea de a rămâne însărcinată, 

de a naște un copil, nu se încadrează în 

conceptul de dizabilitate în sensul 

Directivei 2000/78/EC (Cauza Z case C 

363/16). 

În legislația românească, 

dizabilitatea este percepută ca un 

she was laid off from her work because 

she could not come every day at work 

due to her child’s illness. 

The ECJ jurisprudence came with 

other definitions of disability or other 

interpretations. For example, in the 

Jette Ring (Case C-335/11) [24] the 

Court found that the definition covers 

not only disabilities that are congenital 

or result from accidents, but also those 

caused by illness. Furthermore, the 

disability has tu fulfil some criteria as 

to last for a long time, to be a physical, 

mental or psychological impairment 

which in interaction with various 

barriers may hinder the full and 

effective participation of the person in 

professional life on an equal basis with 

others. The ECJ jurisprudence found 

also that obesity might be considered a 

disability if it fulfils the above 

mentioned criteria (Kaltoft Case C 

356/12), while the inability of having a 

child does not constitute a disability 

according to European law (case C 

363/16). 

In the Romanian legislation 

disability is seen as a handicap, a 

physical, psychological or mental state 

which limits a person to move, to act, 

to perceive. Initially, the Law 448/2006 

concerning the protection and 

promotion of the rights of persons with 

disabilities defined these persons as the 

ones who, because of an illness, 

physical, mental or sensorial, miss the 

abilities to run everyday activities and 

need protection measures for 

recovering, integration and social 

inclusion. After transposing the 
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handicap, o  stare fizică, psihică sau 

mintală, care limitează o persoană în 

deplasare, activitate, receptare. Inițial, 

Legea 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, definea persoanele cu 

handicap ca fiind acele persoane cărora 

datorită unei afecțiuni fizice, mentale 

sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a 

desfășura în mod normal activități 

cotidiene, necesitând măsuri de 

protecție în sprijinul recuperării, 

integrării și incluziunii sociale. Prin 

modificarea intervenită prin Ordonanța 

de Urgență nr. 84/2010, în urma 

alinierii României la legislația 

europeană, definiția a fost modificată în 

sensul că persoanele cu handicap sunt 

acele persoane cărora mediul social, 

neadaptat deficienţelor lor fizice, 

senzoriale, psihice, mentale şi/sau 

asociate, le împiedică total sau le 

limitează accesul cu şanse egale la 

viaţa societăţii, necesitând măsuri de 

protecţie în sprijinul integrării şi 

incluziunii sociale. Cu alte cuvinte, s-a 

schimbat total percepția asupra acestor 

persoane, acestea nemaifiind văzute ca 

niște persoane care trebuie să se 

adapteze mediului, ci, mediul trebuie să 

se adapteze deficiențelor acestora, 

astfel încât ele să-și poată exercita 

drepturile în condiții egale cu ceilalți. 

 

2. Protecția oferită de Codul penal 

 

În Codul penal român există mai 

multe dispoziții care privesc anumite 

categorii de persoane în care pot fi 

încadrate și persoanele cu dizabilități. 

European legislation, the above 

mentioned law was modified by the 

Emergency Ordinance no. 84/2010, and 

the definition changed, the persons 

with disabilities being seen as those 

persons whom the social environment 

hinder the full and effective 

participation of the person in 

professional life on an equal basis with 

others, who need protective measures 

in order to be socially integrated. 

Therefore, the perception of these 

persons changed entirely, as they were 

not seen anymore as some persons who 

need to adapt to the environment, but 

the environment need to adapt to these 

persons, so they can exercise their 

rights equally to the others. 

 

2. The protection offered by the 

criminal code 

 

In the Romanian Criminal Code 

there are more dispositions regarding 

some categories of persons who could 

be considered persons with disabilities. 

Starting from the Kaltoft Case, where 

ECJ found that also obesity can be 

considered disability, we can interpret 

that also a person who is a drug 

consumer or an alcoholic might be a 

person with disability if some criteria 

are met, lasting for a long time, 

interacting with various barriers and if 

hinders the full and effective 

participation of the person in 

professional life on an equal basis with 

others. The criminal code contains in 

its general part dispositions concerning 

causes of non-guilt, aggravating 
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Pornind de la interpretarea din Cauza 

Kaltoft care arată că și obezitatea poate 

fi o dizabilitate dacă îndeplinește 

criteriile mai sus precizate, practic 

putem considera că și o persoană 

consumatoare de droguri sau de alcool, 

de exemplu, poate fi considerată o 

persoană cu o dizabilitate, cu o boală 

cronică care are nevoie de protecție 

specială, dacă această boală persistă pe 

un termen lung, intervine împreună cu 

anumite bariere, și dacă împiedică 

deplina și efectiva participare a 

persoanei la viața profesională pe picior 

de egalitate cu ceilalți. În codul penal 

partea generală se regăsesc dispoziții 

aplicabile din perspectiva analizei 

prezentului articol, în normele 

referitoare la cauzele de 

neimputabilitate, circumstanțe 

agravante, și măsuri de siguranță. 

De exemplu articolul 26 din Codul 

penal se referă la iresponsabilitate ca și 

cauză de neimputabilitate prevăzându-

se că nu este imputabilă fapta prevăzută 

de legea penală săvârşită de persoana 

care, în momentul comiterii acesteia, 

nu putea să-şi dea seama de acţiunile 

sau inacţiunile sale ori nu putea să le 

controleze, fie din cauza unei boli 

psihice, fie din alte cauze. 

În articolul următor, se prevede 

intoxicația ca și cauză de 

neimputabilitate. Astfel, se arată că nu 

este imputabilă fapta prevăzută de 

legea penală săvârşită de persoana care, 

în momentul comiterii acesteia, nu 

putea să-şi dea seama de acţiunile sau 

inacţiunile sale ori nu putea să le 

controleze, din cauza intoxicării 

circumstances and safety measures, 

which are applicable to persons with 

disabilities also. 

For example, art. 26 foresees the 

irresponsibility as a cause of non-guilt, 

when a person committing the crime 

could not realise what she was doing or 

could not control herself, due to a 

mental illness or other causes. 

Next article describes intoxication 

as a cause of non-guilt, when a person 

at the moment of committing the crime 

could not realise her actions or could 

not control them due to involuntarily 

intoxication with alcohol or other 

psychoactive substances. As we can 

see, our legislator defends only the 

non-willing intoxication. If someone 

voluntarily consumes alcohol or other 

psychoactive substances and then 

commits a crime, the aggravating 

circumstance foreseen by article 77 

letter f) from Criminal Code would be 

applicable. Therefore, here there is not 

the case of an illness which on a long 

term could qualify as a disability, but a 

singular case when someone consumes 

alcohol or other psychoactive 

substances, voluntarily and then 

commits a crime. 

A different non-guilt cause is the 

error, when there is no crime if it 

depends of a circumstance that the 

author does not know and cannot 

realise it. For example if the victim has 

a handicap, a certain disability which 

puts her in a defenceless situation, but 

the author does not perceive it as such, 

this circumstance will not be retained 

as an aggravating one. On the contrary, 
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involuntare cu alcool sau cu alte 

substanţe psihoactive. Observăm că în 

acest caz legiuitorul se referă doar la 

intoxicația involuntară cu alcool sau 

alte substanțe psihoactive. Cu alte 

cuvinte, dacă vorbim de o intoxicație 

voită, provocată, persoana respectivă 

nu beneficiază de această cauză de 

neimputabilitate, ci dimpotrivă în acest 

caz se poate reține chiar circumstanța 

agravantă prevăzută de art. 77 lit. f) 

Cod penal. Așadar, aici nu vorbim de o 

boală cronică, pe termen lung care să 

dea naștere la o dizabilitate, ci vorbim 

doar de un caz singular sau nu, când 

persoana a consumat alcool sau alte 

substanțe voluntar, și apoi a săvârșit o 

anumită faptă prevăzută de legea 

penală. 

O altă cauză de neimputabilitate este 

eroarea care prevede că nu constituie 

infracţiune fapta prevăzută de legea 

penală săvârşită de persoana care, în 

momentul comiterii acesteia, nu 

cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori 

împrejurări de care depinde caracterul 

penal al faptei sau nu constituie 

circumstanţă agravantă sau element 

circumstanţial agravant starea, situaţia 

ori împrejurarea pe care infractorul nu 

a cunoscut-o în momentul săvârşirii 

infracţiunii. Astfel, dacă să spunem că 

persoana vătămată avea un anumit 

handicap, o anumită dizabilitate care o 

punea în situația de a nu se putea apăra, 

dizabilitate pe care făptuitorul nu a 

perceput-o ca atare și de care nu avea 

habar, dacă fapta respectivă ar fi mai 

gravă datorită acestei circumstanțe, ea 

nu va putea fi reținută împotriva 

if the author realises that the victim has 

a particular disability and this puts her 

in a defenceless position, the 

aggravating circumstance foreseen by 

article 77 letter e will be applicable 

(committing a crime by taking 

advantage of the vulnerable persons 

due to their age, health, disability or 

other causes). If that person commits 

the crime particularly because the 

victim has a disability and the author 

considers the victim inferior, another 

aggravating circumstance applies, the 

one foreseen in art. 77 letter h) 

(committing the crime based on 

grounds of race, nationality, language, 

religion, gender, sexual orientation, 

political opinion, wealth, age, 

disability, illness, aids, etc.). 

Another form of protection is 

offered for the person who sent to trial, 

is convicted to imprisonment under 

supervision or is not convicted but the 

application of the punishment is 

postponed, as the judge may oblige this 

person who suffers from a certain 

illness as the alcohol addiction or other 

psychoactive substances, to medical 

treatment (art. 85 al. 2 letter d) and art. 

91 al. 2 letter c)). 

Furthermore, during the whole 

criminal trial, the person who 

committed a crime and presents danger 

for the society because of his illness 

can be obliged to medical treatment or 

can be hospitalized (art. 109 and 110). 

In the special part of the criminal 

code there are foreseen more crimes 

which contain aggravating elements 

based on the special grounds, as for 
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făptuitorului. Dacă însă, dimpotrivă, 

făptuitorul și-a dat seama de această 

dizabilitate și a percept-o ca și o cauză 

de neputință de a se apăra a victimei, 

acest lucru va fi reținut împotriva 

făptuitorului, fiind întrunite condițiile 

circumstanței agravante prevăzute de 

art. 77 lit. e) (săvârşirea infracţiunii 

profitând de starea de vădită 

vulnerabilitate a persoanei vătămate, 

datorată vârstei, stării de sănătate, 

infirmităţii sau altor cauze) dacă 

această circumstanță nu este cuprinsă în 

conținutul constitutiv al infracțiunii. De 

asemenea, dacă o persoană săvârșește o 

faptă tocmai datorită unei dizabilități 

ale unei persoane pe care o consideră 

inferioară datorită acesteia, legiuitorul a 

prevăzut o altă circumstanță agravantă, 

respectiv cea din art. 77 lit. h) 

(săvârşirea infracţiunii pentru motive 

legate de rasă, naţionalitate, etnie, 

limbă, religie, gen, orientare sexuală, 

opinie ori apartenenţă politică, avere, 

origine socială, vârstă, dizabilitate, 

boală cronică necontagioasă sau 

infecţie HIV/SIDA ori pentru alte 

împrejurări de acelaşi fel, considerate 

de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii 

unei persoane în raport cu celelalte). 

O altă formă de protecție prevăzută 

de codul penal, de data aceasta față de 

persoana care a săvârșit o infracțiune, și 

față de care după trimiterea în judecată 

se dispune de exemplu amânarea 

aplicării pedepsei sau condamnarea la o 

pedeapsă cu suspendarea sub 

supraveghere, este posibilitatea 

instanței de a obliga această persoană 

care suferă de o anumită boală cronică, 

example the disability of the victim. 

For example there is the crime of 

human trafficking (art. 210 al. 1 letter b 

- taking advantage of the impossibility 

to defend or of the vulnerability of the 

person), the exploitation of begging 

(214 al. 1 - the act of a person who 

sends a person with disabilities to beg 

for the public mercy), rape (art. 218) or 

sexual aggression (art.219). 

In article 190 we can find the crime 

of murdering a person who suffer of a 

grave illness or disability at her 

repeated request, as no one can dispose 

of another person’s life. Article 191 

punishes the determination or helping 

in committing a suicide a person who 

could not realise her actions or could 

not control them. If a crime results in 

causing an infirmity, the crime is more 

serious and the punishment is bigger 

(art. 194). Article 203 punishes the 

leave of a person without help and art. 

282 al. 1 letter d) punishes torture 

based on a discrimination. 

Nevertheless, art. 369 provides that it is 

a crime to incite the public by any 

means to hate or discrimination against 

a certain category of persons, who 

could be the persons with disabilities, 

for example. 

 

3. The protection offered by the 

criminal procedure code 

 

The criminal procedure code also 

offers guaranties for the persons with 

disabilities. During the investigation 

phase if the suspect or the accused 

person is hospitalized due to a mental 
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cum ar fi consumul de alcool sau 

substanțe psihoactive și care pe termen 

lung ar putea degenera într-o 

dizabilitate, la măsuri de control, 

tratament sau îngrijiri medicale (art. 85 

al. 2 lit.d) și respectiv art. 91 al. 2 lit. c) 

Cod penal). 

De asemenea, pe tot parcursul 

procesului penal, împotriva unei 

persoane care a săvârșit o faptă 

prevăzută de legea penală, nejustificată, 

se pot lua măsuri de siguranță pentru a 

înlătura o stăre de pericol şi a 

preîntâmpina săvârşirea faptelor 

prevăzute de legea penală. Astfel, art. 

109 reglementează măsura de siguranță 

a tratamentului medical, în timp ce în 

art. 110 se prevede măsura de siguranță 

a internării medicale. Obligarea la 

tratament medical se poate dispune 

dacă făptuitorul, din cauza unei boli, 

inclusiv cea provocată de consumul 

cronic de alcool sau de alte substanțe 

psihoactive prezintă pericol pentru 

societate și poate fi menținută până la 

însănătoşire sau până la obţinerea unei 

ameliorări care să înlăture starea de 

pericol. Față de făptuitorul care este 

bolnav psihic, consumator cronic de 

substanţe psihoactive sau suferă de o 

boală infectocontagioasă şi prezintă 

pericol pentru societate, se poate lua 

măsura internării într-o unitate sanitară 

de specialitate, la fel ca și în cazul 

tratamentului medical, până la 

însănătoşire sau până la obţinerea unei 

ameliorări care să înlăture starea de 

pericol.  

În partea specială a codului penal 

întânim mai multe infracțiuni care 

illness or other such causes, the defence 

is mandatory. If the victims are the 

ones with disabilities, the defence 

might be or not mandatory. If we talk 

about a mental disability which makes 

the person incapable, then the defence 

is mandatory (art. 93 al 4). If we talk 

about different types of handicaps, the 

defence is not mandatory, in such cases 

the prosecutor having the discretion to 

ask for a lawyer or not depending if he 

considers if that victim cannot defend 

herself. The same disposition is 

available for the accused or suspect or 

the civil part (the victim who suffered a 

prejudice and asks for compensation). 

Another common guaranty is the 

possibility of being heard and 

understood through an interpreter if for 

example due to a hearing or speaking 

impairment the accused/suspect/victim 

cannot communicate (art. 105). The 

article 105 al. 3 and 4 refer strictly to 

this kind of situations, when the 

communication is made through a 

person who can communicate through 

the signs language. In these cases, 

communication can be made in a 

written form, as well. In exceptional 

cases, if there is no such possibility, the 

hearing can be made with the help of a 

person who can communicate with the 

concerned person. 

According to article 106 al. 1 if 

during a hearing of a person, he or she 

gets sick or becomes very tired, the 

hearing adjourns and if needed a doctor 

is called. 

Article 111 refers to the hearing of 

the victims and paragraph 6 provides 
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conțin ca și formă agravată săvârșirea 

unei infracțiuni față de o persoană cu o 

anumită dizabilitate, care fiind într-o 

stare de vulnerabilitate, nu se poate 

apăra sau această circumstanță este 

prevăzută chiar în conținutul constitutiv 

al infracțiunii. Astfel este de exmplu 

infracțiunea de trafic de persoane în 

forma prevăzută la art. 210 al. 1 lit b) ( 

profitând de imposibilitatea de a se 

apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de 

starea de vădită vulnerabilitate a acelei 

persoane), cea de exploatare a 

cerșetoriei prevăzută la art. 214 al. 1 

(fapta persoanei care determină o 

persoană cu dizabilităţi fizice ori 

psihice să apeleze în mod repetat la 

mila publicului pentru a cere ajutor 

material sau beneficiază de foloase 

patrimoniale de pe urma acestei 

activităţi), violul prevăzut de art. 218 

Cod penal sau agresiunea sexuală (art. 

219). 

O altă formă de protecție este 

prevăzută de art. 190 din Codul penal 

care prevede și pedepsește infracțiunea 

de uciderea la cererea victimei care 

constă în uciderea săvârşită la cererea 

explicită, serioasă, conştientă şi 

repetată a victimei care suferea de o 

boală incurabilă sau de o infirmitate 

gravă atestată medical, cauzatoare de 

suferinţe permanente şi greu de 

suportat. Așadar nimeni nu poate 

dispune de viața altuia, nici chiar atunci 

când victima, grav bolnavă, solicită să i 

se pună capăt vieții. 

De asemenea, legiuitorul pedepseşte 

și determinarea sau înlesnirea 

sinuciderii săvârșită față de o persoană 

for the hearing of the victims who were 

declared vulnerable and need special 

protection as being separated and heard 

in special places, or by a psychologist, 

or by a person of the same sex and if 

needed to be heard more times, by the 

same person. It is necessary though, for 

the victim to be threatened or 

vulnerable. According to Romanian 

law, if a victim does not want to 

participate in the trial as a victim, it can 

participate as a witness. Article 113 al. 

2 presumes vulnerable persons, the 

persons with disabilities or the victims 

of the crimes committed on the grounds 

of discrimination based on personal 

characteristics. Therefore, the disabled 

persons are presumed vulnerable 

persons and special protection 

measures can be enforced during the 

whole trial (accompanying them, 

ensuring their security, hearing them 

without their presence, distortion of 

voice and image if needed, not public 

hearings, etc.). On their request, these 

persons may be accompanied during 

the hearing by the legal representative 

or another chosen person. 

As a form of recognition of the 

gravity of crimes committed against 

persons with disabilities, and of 

vulnerable persons in general, the 

legislator provides that in case of 

trafficking and exploitation of such 

persons, the accused may be taken into 

custody and also a warrant of technical 

supervision can be issued. Such 

measures can be taken in case of the 

mentioned crimes, these being seen as 

very severe ones, together with 
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cu discernământ atenuat sau faţă de o 

persoană care nu a putut să-şi dea 

seama de consecinţele acţiunilor sau 

inacţiunilor sale ori nu putea să le 

controleze, aici putând fi vorba și de o 

persoană cu dizabilități (art. 191 Cod 

penal). În cazul în care lovirea sau alte 

violențe cauzează o infirmitate, fapta 

reprezintă infracțiunea de vătămare 

corporală (art.194). Art. 203 pedepsește 

lăsarea fără ajutor a unei persoane 

aflate în dificultate, aici putându-se 

încadra și o persoană cu dizabilități 

care de exemplu, nu s-ar putea salva. 

De asemenea, infracțiunea de tortură ar 

putea fi comisă și când s-ar putea baza 

pe o dicriminare legată de anumite 

dizabilități (art. 282 al. 1 lit. d). Și art. 

369 este o formă de protejare a 

persoanelor cu dizabilități, incriminând 

incitarea publicului, prin orice 

mijloace, la ură sau discriminare 

împotriva unei categorii de persoane, 

care ar putea fi persoanele cu handicap, 

de exemplu. 

 

3. Protecția oferită de Codul de 

procedură penală 

 

De asemenea, dispoziții referitoare 

la drepturile persoanelor vulnerabile 

întâlnim și în codul de procedură 

penala. Astfel, în faza de urmărire 

penală, cu privire la asistența juridică a 

suspectului sau inculpatului, pe lângă 

alte cazuri, codul de procedură penală 

prevede că aceasta este obligatorie când 

suspectul sau inculpatul este internat 

medical, adică o persoană față de care 

s-a luat această măsură deoarece, așa 

terrorism, crimes against national 

security or crimes against life 

committed with intent (139 al. 2). In 

case the accused person is put under 

arrest if he has under guardianship a 

vulnerable person, who need protection 

due to age, illness, or other causes, the 

authorities take the necessary steps to 

provide protection for these persons. 

The special part of the criminal 

procedure code also provides some 

dispositions meant to protect the 

persons with disabilities. For example 

when presenting the ways of lodging a 

criminal complaint, the legislator 

provides that in cases of incapable 

persons, the prosecutor will start an 

investigation even if the crime 

committed would be one of which the 

investigation starts only if the victim 

itself complains. Also in such cases, if 

the victim would like to withdraw the 

complaint, it can be done only if the 

prosecutor agrees. 

On the other hand, the rights of the 

suspect/accused person with disabilities 

are also protected. For example, article 

312 and 367 provide as a cause of 

adjournment of investigation or trial, 

the situation when the accused person 

suffers from a severe illness which is 

established by an expert. 

 

Conclusions 

 

By these dispositions the legislator 

tried to incorporate the European norms 

and also to take into account the 

Commission Recommendations from 

2013 [25], their goal being to 
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cum am precizat mai sus, este bolnavă 

psihic, consumatoare cronică de 

substanţe psihoactive sau suferă de o 

boală infectocontagioasă şi prezintă 

pericol pentru societate. În ceea ce 

privește drepturile persoanelor 

vătămate, dacă aceste sunt persoane cu 

dizabilități, asistența juridică poate fi 

sau nu obligatorie. Astfel, de exemplu 

dacă vorbim de o dizabilitate mintală, 

care face ca persoana să fie incapabilă, 

să nu aibă capacitate de exercițiu, 

atunci asistența juridică va fi 

obligatorie conform art. 93 al. 4 NCPP. 

Dacă, însă, de exemplu este vorba de 

un alt tip de handicap, și procurorul 

apreciază că persoana vătămată nu-și 

poate face singură apărarea, atunci, 

acesta va putea desemna un avocat din 

oficiu. Această dispoziție este valabilă 

și pentru suspect sau inculpat sau 

pentru partea civilă, adică persoana 

vătămată care a suferit o pagubă de pe 

urma infracțiunii și solicită despăgubiri. 

O altă garanție procesuală comună 

este posibilitatea audierii prin interpret 

în cazul în care de exemplu din cauza 

unei deficiențe de auz sau de vorbire, 

persoana vătămată/suspectul/inculpatul 

nu se poate exprima ori nu se poate 

face înțeleasă/înțeles, dispozițiile art. 

105 Cod procedură penală fiind 

deopotrivă aplicabile și acestei situații. 

De altfel art. 105 al. 3 și 4 se referă 

strict la această situație prevăzând că 

dacă persoana audiată este surdă, mută 

sau surdo-mută, audierea se face cu 

participarea unei persoane care are 

capacitatea de a comunica prin limbajul 

special. În această situaţie comunicarea 

encourage the Member States to 

strengthen the procedural rights of the 

suspects/accused who cannot 

understand and effectively participate 

in the criminal proceedings due to age, 

mental health or disability, being 

therefore vulnerable persons. 

There are recommendations that the 

Romanian legislator did not succeed to 

legislate. For example there are no 

provisions concerning the identification 

of disabilities of persons suspected or 

accused of committing a crime, in the 

sense of their immediate medical 

examination, whenever there is a 

suspicion of a disability. There are 

dispositions concerning psychiatric 

expertise but this should be broader. 

Furthermore there are no dispositions 

concerning the accommodation of 

persons with disabilities once they are 

arrested, accommodation which need 

special requirements. A higher attention 

should be given to professional 

trainings for the entire personnel which 

get in touch with persons with 

disabilities, from policemen, to judges, 

prosecutors, psychologists, social 

workers, legal representatives, but also 

persons with disabilities themselves 

and their families. 

From this analysis we can easily 

draw the conclusion that the Romanian 

legislator transposed the European 

instruments in its criminal and criminal 

procedure codes, due to its obligation 

as subject of international law and a 

Member State. Nevertheless, as we 

mentioned before, there are still things 

to improve in disability law, on the way 
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se poate face şi în scris. În cazuri 

excepţionale, dacă nu este prezentă o 

persoană autorizată care poate 

comunica prin limbajul special, iar 

comunicarea nu se poate realiza în 

scris, audierea acestor persoane se va 

face cu ajutorul oricărei persoane care 

are aptitudini de comunicare. 

Conform art. 106 alin. 1 dacă, în 

timpul audierii unei persoane, aceasta 

prezintă semne vizibile de oboseală 

excesivă sau simptomele unei boli care 

îi afectează capacitatea fizică ori 

psihică de a participa la ascultare, 

organul judiciar dispune întreruperea 

ascultării şi, dacă este cazul, ia măsuri 

pentru ca persoana să fie consultată de 

un medic. 

Art. 111 reglementează modul de 

ascultare al persoanelor vătămate iar 

alin. 6 se referă strict la persoanele 

pentru care a fost stabilită în condiţiile 

legii existenţa unor nevoi specifice de 

protecţie. Față de acestea organul 

judiciar poate lua una sau mai multe 

măsuri cum ar fi: audierea acestora în 

incinte concepute sau adaptate acestui 

scop, audierea acestora prin intermediul 

sau în prezenţa unui psiholog sau a 

altui specialist în consilierea victimelor, 

audierea acestora, cât şi eventuala lor 

reaudiere de către aceeaşi persoană, 

dacă acest lucru este posibil şi dacă 

organul judiciar apreciază că aceasta nu 

aduce atingere bunei desfăşurări a 

procesului ori drepturilor şi intereselor 

părţilor. Pentru a beneficia de protecție 

este necesar ca persoana vătămată să 

îndeplinească statutul de martor 

amenințat sau vulnerabil. În dreptul 

to recognise the rights of persons with 

disabilities in criminal proceedings and 

creating them an equal environment, to 

give them the possibility of being 

understood, so that the access to justice 

to be guaranteed to each of us. 
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a plângerii, aceasta ar putea avea loc 

numai dacă ar fi însușită de procuror. 

Pe de altă parte, și interesele 

suspectului/inculpatului care suferă de 

o boală gravă care ar putea să se ridice 

la nivelul unei dizabilități, sunt ocrotite. 

Astfel, art. 312 prevede ca și cauză de 

suspendare a urmăririi penale, iar art. 

367 ca și cauză de suspendare a 

judecății, situația în care pe baza unei 

expertize medico-legale se constată că 

acesta suferă de o boală gravă, care îl 

împiedică să ia parte la procesul penal. 

 

Concluzii 

 

Prin aceste dispoziții legiuitorul 

nostru a încercat să încorporeze 

normele europene și să țină cont de 

recomandările Comisiei Europene din 

anul 2013 [25], scopul acestora fiind de 

a încuraja Statele Membre să întărească 

drepturile procesuale ale suspecților 

sau inculpaților care nu pot să înțeleagă 

și să participe efectiv la procesul penal 

din cauza vârstei, condiției lor mentale 

sau fizice sau dizabilităților, 

încadrându-se astfel în categoria 

persoanelor vulnerabile. 

Există însă și recomandări pe care 

codul nostru de procedură penală nu a 

reușit să le înglobeze. De exemplu, nu 

există dispoziții cu privire la 

identificarea dizabilităților unor 

persoane suspecte sau acuzate de 

săvârșirea unei infracțiuni, în sensul 

efectuării de îndată a unei examinări 

medicale a acestora, atunci când există 

o anumită suspiciune cu privire la 

existența vreunei dizabilități. Există 
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dispoziții legate de efectuarea unei 

expertize psihiatrice în anumite cazuri, 

însă paleta ar trebui să fie mult mai 

largă. De asemenea, nu există dispoziții 

speciale cu privire la condițiile de 

acomodare a persoanelor cu dizabilități 

față de care s-a luat măsura arestului 

preventiv sau care au fost condamnate 

la închisoare cu executare, acomodare 

ce trebuie să fie adaptată nevoilor 

speciale ale acestora. De asemenea, o 

atenție sporită ar trebui să fie acordată 

stagiilor de pregătire pentru întregul 

personal care poate veni în contact cu 

persoane cu dizabilități pe timpul unui 

proces penal, de la polițiști, la procurori 

sau judecători, stagii în care să fie 

implicați psihologi, curatori, asistenți 

sociali, asistenți personali dar și 

persoane cu dizabilități sau 

reprezentanții lor legali. 

Din analiza dispozițiilor codului 

penal român și ale codului de 

procedură penală, reiese fără îndoială 

că legiuitorul a transpus instrumentele 

internaționale și europene obligatorii în 

virtutea calității României de subiect de 

drept internațional și de Stat membru al 

Uniunii Europene. Totuși, așa cum am 

arătat, considerăm că mai sunt multe de 

făcut în acest domeniu, al recunoașterii 

drepturilor persoanelor cu dizabilități în 

procesul penal, în crearea acestora a 

unui mediu de condiții egale cu toți 

cetățenii și a le oferi posibilitatea de a 

înțelege și de a se face înțeleși, astfel 

încât accesul la justiție să fie garantat 

tuturor. 
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Rezumat: În această lucrare mi-am 

propus să analizez cele mai recente 

descoperiri în domeniile de interes ale altor 

ramuri de știință, care au relevanță și 

aplicabilitate în investigarea infracțiunilor 

din punct de vedere criminalistic și care 

ajută, astfel, organele judiciare la aflarea 

adevărului în cauzele penale în vederea 

soluționării legale și temeinice a acestora. 

Prezentul studiu se focalizează atât pe 

tehnicile clasice specifice criminalisticii, 

precum și pe cele care sunt preluate din 

alte ramuri de știință. Ca metode de 

cercetare au fost alese metoda 

comparativă, analiza și sinteza, folosite în 

vederea obțierii celor mai adecvate 

rezultate în materie.   

 

Cuvinte cheie: investigare 

criminalistică; metode criminalistice; 

legătura cu alte ramuri de știință; proces 

penal. 

 

 

1. Introducere 

 

Progresul științei la nivel mondial a 

creat oportunitatea dezvoltării unor 

științe interdisciplinare, care au adus un 
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Abstract: In this paper I would like to 

analyse the most recent discoveries in the 

interest fields of the other sciences, which 

have signification and applicability in the 

investigation of offences from the forensic 

point of view and which help the judicial 

bodies in finding truth in the penal cases in 

order to solve them legally and justified. 

The current paper focuses both on the 

classical techniques specific for the 

forensic and on the other ones taken over 

the other sciences. As the research 

methods, the comparative method, analysis 

and synthesis have been chosen in order to 

obtain the most appropriate results in the 

matter.  

 

 

Keywords: forensic investigation; 

forensic methods; relation with other 

sciences; penal trial. 

 

 

 

1. Introduction 

 

The progress of science at the 

international level has created the 

opportunity in developing the inter-
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beneficiu însemnat metodelor și 

tehnicilor speciale de investigare a 

cauzelor penale. De la metodele clasice, 

care este adevărat că încă se mai 

regăsesc în activitatea judiciară a 

organelor de urmărire penală și a 

specialiștilor din domeniile care ajută la 

desfășurarea procesului penal, s-a ajuns 

la formularea unor teorii și la aplicarea 

unor metode noi în tehnica investigării 

faptelor penale, care au ”revoluționat” 

domeniul științelor penale.  

În lungul parcurs al soluționării unei 

cauze penale, de la săvârșirea 

infracțiunii, până la pronunțarea unei 

hotărâri judecătorești definitive de 

soluționare a cauzei respective, sunt 

incidente în procesul penal mai multe 

faze și etape, metode și procedee 

tehnico-științifice, care guvernează 

acest domeniu.  

Este bine știut faptul că săvârșirea 

unei fapte penale creează un raport 

juridic de drept penal substanțial, pe 

care legea penală și cea procesual 

penală l-au dat spre soluționare 

organelor judiciare. Așadar, statul, prin 

autoritățle coercitive, veghează ca acest 

conflict de drept penal substanțial să fie 

dat organelor judiciare, organelor de 

urmărire penală și instanței de judecată, 

în vederea tragerii la răspundere penală 

a tuturor persoanelor care au săvârșit o 

infracțiune, potrivit vinovăției lor, dar 

și în vederea aflării adevărului în cauza 

penală și a soluționării cauzei 

respective sub toate aspectele, acesta 

fiind, de altfel, și scopul procesului 

penal. Această caracteristică vine să 

completeze caracterul general al 

disciplinary sciences, which have 

contributed with a significant 

advantage for the special methods and 

techniques of investigation in criminal 

matters. From the classical methods, 

which are actually met in the judicial 

activity of the investigation bodies and 

specialists who help them in the penal 

trial, formulating theories and applying 

new methods during the investigation 

penal cases, which has 

„revolutionized” the field of penal 

sciences, have been reached.  

In the long process of solving the 

penal trial, from its committing to 

pronouncing the definitive decision, 

there are many phases and stages, 

methods and scientific techniques, 

which rule this field. 

It is well-known the fact that 

committing an offence creates a legal 

conflict of substantive penal law, the 

penal and penal procedure laws provide 

the judicial bodies to solve it. Thus, the 

state, through the coercion authorities, 

watch to this conflict of penal law to be 

referred to the judicial bodies, both to 

the investigation and judgement ones, 

in order to apply the penal law in such 

a manner that the perpetrator to be 

subject of the criminal liability for the 

offence committed, in accordance with 

their guilt as well as for finding truth in 

the penal case and solving it under the 

entire aspects, as being the scope of the 

penal trial. This feature completes the 

general feature of law, which states that 

in cases in which the legal provisions 

are infringed then the coercion power 

of the state intervenes. [1]  
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dreptului, care prevede că, în cazul în 

care sunt încălcate normele juridice, 

atunci intervine, la nevoie, forța 

coercitivă a statului. [1]  

Desigur, că încălcarea normelor 

juridice de drept penal atrage după sine 

aplicarea unor sancțiuni de drept penal, 

așa cum acestea sunt reglementate în 

dispozițiile Codului penal și în 

concordanță deplină cu anumite 

principii fundamentale ale dreptului 

penal. [2]  

Se știe că răspunderea penală este 

cea mai gravă formă a răspunderii 

juridice, aceasta contribuind pe deplin, 

prin mecanismele și pârghiile juridice, 

puse la dispoziția organelor judiciare de 

către legiuitor, la apărarea ordinii de 

drept, a drepturilor și libertăților 

fundamentale ale cetățenilor.  

 

2. Investigarea cauzelor penale 

prin metode noi 

 

În cadrul procesului penal, în 

vederea descoperirii tuturor faptelor 

care constituie infracțiuni, precum și la 

identificarea tuturor persoanelor, care 

urmează să fie trase la răspundere 

penală, potrivit vinovăției lor, cu privire 

la săvârșirea de infracțiuni, se 

desfășoară unele activități, specifice 

procedurilor penale și care sunt 

efectuate de către organelor judiciare, 

special abilitate de legea procesual 

penală în acest sens.  

Cu toate acestea, finalizarea pe 

deplin a actului judiciar în materie 

penală, de cele mai multe ori, este 

imposibilă fără contribuția altor 

Infringing the legal provisions of 

penal law has as a consequence the 

application of certain sanctions of 

penal law, as they are regulated by the 

penal Code into force and in 

concordance with some fundamental 

principles of penal law too. [2]  

The penal liability is the most 

serious form of the legal responsibility 

it contributes entirely to the protection 

of the rule of law as well as to 

respecting citizens՚ fundamental rights 

and freedoms, through legal 

mechanisms and tools provided by the 

legislator.    

 

2. Investigating penal case using 

new methods  

 

During the penal trial, in order to 

discover all offences as well as to 

identify all persons, who committed 

offences and must be subject for the 

penal liability, certain activities 

specific for the penal proceedings are 

carried out by the judicial bodies, 

especially those invested by the penal 

procedure law with.    

Nevertheless, finalizing entirely the 

judicial activity in criminal matters 

most of the times it is impossible 

without the contribution of the other 

specialists, than the lawyer ones, who 

are called within the penal trial to 

provide their speciality opinions in 

order to help in gathering evidence 

which have to conduct to finding truth 

in the penal case.      

These judicial activities of other 

specializations are justified of the fact 
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specialiști, decât cei în drept, care sunt 

astfel chemați să-și spună opiniile de 

specialitate în vederea strângerii a cât 

mai multor probe din care să se afle 

adevărul în cauza respectivă.  

Aceste activități judiciare de altă 

specialitate sunt justificate de faptul că 

magistratul, învestit de lege cu 

soluționarea unei cauze penale, nu are 

cunoștințe de specialitate în alte științe, 

care sunt indispensabile pentru 

soluționarea cauzei penale.  

Astfel, în materia mijloacelor de 

probă, Codul de procedură penală 

reglementează la art. 172 alin. 1 că 

”efectuarea unei expertize se dispune 

când pentru constatarea, clarificarea 

sau evaluarea unor fapte ori 

împrejurări ce prezintă importanță 

pentru aflarea adevărului în cauză este 

necesară și opinia unui expert”.  

Pentru studiul de față, prezintă 

importanță expertiza criminalistică, 

motiv pentru care vor fi expuse 

punctele de vedere pe marginea 

efectuării acestor activități judiciare în 

vederea obținerii de probe, care să fie 

administrate de către instanța de 

judecată. 

Organul judiciar, în faza de urmărire 

penală sau instanța de judecată în faza 

de judecată, dispun efectuarea de astfel 

de expertize, prin care arată expertului 

criminalist care sunt faptele, pe care 

acesta trebuie să le lămurească, precum 

și împrejurările în care acestea au fost 

comise. De asemenea, tot în această 

direcție de activitate, expertul este 

întrebat cu privire la obiectivele pe care 

trebuie să le clarifice și să le evalueze, 

that the magistrate invested by law 

with solving a penal case, does not 

have knowledge from the other 

sciences, which are indispensable for 

the penal trial.   

In this way, in the field of the means 

of evidence, the penal procedure Code 

regulates at the article 172 (1) that 

„carrying on an examination is 

disposed when for determining, 

clarifying or evaluating some offences 

or circumstances important for finding 

truth in that case an expert՚ s opinion is 

also needed”.  

For the current paper, the forensic 

examination has a particular 

importance. For this reason some 

points of view on carrying on such 

judicial activities in purpose to obtain 

evidence, which will be administrated 

in the penal trial, will be highlighted.   

The judicial bodies during the 

investigation phase or the court of law 

in the judgement can dispose carrying 

on such examinations, which ask the 

forensic expert to state about the 

offences committed as well as the 

circumstances the offences were 

committed in, on the one hand. In the 

same activity the forensic expert is 

asked on the objectives which must be 

clarified and evaluated, in accordance 

with the article 172 (6) of penal 

procedure Code, on the other hand.  

The forensic examination offers 

exact information to the judicial bodies 

on committing offence, the 

circumstances of committing offence 

as well as the perpetrator. Thus, these 

are general aspects, related to the 
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potrivit art. 172 alin. 6 C. pr. pen. 

Expertiza criminalistică oferă, 

așadar, informații precise organului 

judiciar, cu privire la săvârșirea faptei, 

a împrejurărilor în care aceasta a fost 

comisă, precum și la persoana 

făptuitorului. Dar, acestea sunt aspecte 

generale, care privesc tehnici și metode 

clasice de investigare a cauzelor penale.  

Or, în prezentul studiu se dorește 

adordarea acelor tehnici și metode 

tehnico-științifice noi, inovatoare 

pentru știința criminalisticii, știindu-se 

că, așa cum am arătat la prima secțiune, 

acest domeniu este unul mult îmbogățit 

în ultima perioadă de timp. Aceasta și 

datorită progresului din alte domenii ale 

științei, care, iată, se regăsesc cu 

precădere și în materie judiciară penală. 

 

2.1. În materie de criminalitate 

organizată 

 

Criminalitatea organizată este, cu 

siguranță, un fenomen care îngrijorează 

tot mai mult autoritățile judiciare nu 

doar din țara noastră, dar și de la nivel 

european și internațional. Considerăm 

astfel, dat fiind numărul tot mai mare al 

actelor normative și convențiilor 

adoptate în vederea prevenirii și 

combaterii formelor grave de 

criminalitate organizată de orice fel. [3] 

Tehnicile speciale de investigare în 

materie penală au format obiectul de 

discuție în literatura de specialitate, 

dacă nu cumva acestea au ca rezultat 

încălcarea dreptului fundamental al 

omului la viața privată. În acest sens, s-

a apreciat că ”Tehnicile speciale de 

classical techniques and methods of 

investigation of the penal cases.    

But, in the current paper it is 

looking for the other new techniques 

and scientific methods, innovative ones 

for the forensic science, knowing the 

fact that this field is one very enriched 

in the last period of time. This is due to 

the progress made in the other sciences, 

which are connected to solving cases in 

criminal matters.  

    

2.1. In the field of organized crime  

 

The organized crime is certainly a 

phenomenon, which concerns more and 

more the judicial bodies not only from 

Romania, but at the European and 

international levels too. It is considered 

in this way, due to the high number of 

legislative provisions and conventions 

adopted in order to prevent and combat 

the serious forms of organized crimes 

of any kind. [3] 

The special techniques of 

investigation in criminal matters are 

controversial in doctrine or they have 

as a result infringing the fundamental 

right of individual to the private life. In 

this way, it was appreciated that „The 

special techniques of investigation are 

essential tools in the fight against the 

serious crimes. On the other hand, they 

supposes, through their ways of 

achievement, interferences in the right 

to private life, ...”. [4] Referring to this 

issue, I would like to point out that as 

much time as these interferences in the 

private life are carried out and disposed 

during the penal trial, then they are 
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investigare sunt instrumente vitale în 

lupta împotriva infracțiunilor grave. Pe 

de altă parte, acestea presupun, prin 

modul de realizare, ingerințe în dreptul 

la viață privată, ...”. [4] Apreciez, în 

raport cu aceste chestiuni, că, atât timp, 

cât aceste imixtiuni în viața privată sunt 

realizate și dispuse în cadrul procesului 

penal, atunci, justificate fiind de 

comiterea unor infracțiuni deosebit de 

grave, ele sunt fundamentate pe ideea 

de realizare a scopului procesului penal 

și pe ideea de prevenție a săvârșirii de 

noi infracțiuni.    

Mai mult decât atât, aceste 

mecanisme judiciare de supraveghere 

sunt adoptate și implementate în justiția 

penală din țara noastră cu respectarea 

dispozițiilor Convenției europene 

pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale. [5] 

Interceptarea comunicațiilor 

electronice face ca, de asemenea, 

organul judiciar să obțină probe 

relevante cu privire la săvârirea unor 

infracțiuni grave și care, în felul acesta, 

pot duce la soluționarea cauzei penale. 

Prin metode și tehnici noi, procesul 

penal capătă o dimensiune care, până 

nu demult, era străină acestui domeniu. 

Se apelează, în acest fel, la cunoștințele 

de specialitate și abilitățile unor 

tehnicieni, specialiști în IT și 

telecomunicații, demenii de referință 

pentru științele ingineriei.  

O chestiune importantă a fost 

discutată în literatura de specialitate 

referitor la respectarea principiului 

legalității procesului penal, când în 

cauza penală intervin astfel de tehnici 

based on the idea of realising the scope 

of penal trial and of prevention in 

committing new offences, being 

justified by committing serious crimes.   

Moreover, the judicial mechanisms 

of surveillance are adopted and 

implemented in the penal justice in 

Romania in respecting the provisions 

of the European Convention of Human 

Rights. [5] 

Intercepting the electronic 

communications makes from the 

judicial bodies to gather significant 

evidence regarding the committing 

serious crimes which, in this manner, 

may conduct to solving the penal case. 

Using the new methods and techniques, 

the penal trial obtains a new side, 

which has been outside this field. It is 

called for the special knowledge and 

abilities of the other technicians, IT and 

telecommunication specialists, 

referential domains for the engineering 

sciences.       

An important issue has been 

discussed by doctrine regarding the 

respecting the principle of legality in 

the penal trial, when in the penal case 

some new techniques intervene. In 

solving this issue regarding the legality 

of penal trial the European Court of 

Human Rights has stated its point of 

view. [6] 

 

2.2. In cases of terrorism  

 

The offences of terrorism have been 

into the European and international 

attention, as the organized crimes have 

been too. The legislator has provided 
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noi. În soluționarea acestei chestiuni, 

legate de legalitatea procesului penal, 

și-a spus punctul de vedere Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului. [6] 

 

2.2. În materie de terorism  

 

Infracțiunile de terorism au fost și 

ele avute în vedere de către 

comunitatea europeană și 

internațională, așa cum a fost și cazul 

celor de criminalitate organizată. 

Legiuitorul le-a acordat o atenție 

sporită, tocmai datorită consecințelor 

deosebit de grave, pe care acestea le 

produc asupra populației civile. În mod 

eronat s-a considerat, că acest fenomen 

ar fi un produs al secolului al XX-lea, 

în realitate însă acesta își are originea în 

trecutul foarte îndepărtat. Doctrina a 

rătat, pe bună dreptate, care este 

diferența între terorismul apus și cel 

contemporan. [7] 

Datorită unui modus operandi diferit 

de cel folosit de infractori în săvârșirea 

infracțiunilor de drept comun, prin 

utilizarea unor instrumente 

confecționate artizanal, tehnica 

criminalistică a investigării acestui gen 

de infracțiuni este și ea una deosebită, 

cunoscând câteva metode noi, care sunt 

”împrumutate” din alte științe, precum 

fizica, chimia, biologia etc. 

La prima vedere, am fi tentați să 

afirmăm, că, în realitate, aceste 

infracțiuni sunt date prin lege spre 

soluționare organelor judiciare și, în 

conformitate cu dispozițiile procesual 

penale în materie, acestea vor trebui să 

procedeze la aplicarea acestora în 

them with a high attention due to the 

serious consequences they produce 

over the civilians. It is considered 

erroneous this phenomenon would be a 

product of the 20 century, but it has its 

origin in the very beginning. Doctrine 

has stated really what the difference 

between the former terrorism and the 

contemporary one is. [7] 

Due to the different modus operandi 

used by the perpetrators in committing 

common offences through using 

handcrafted made tools, the forensic 

technique of investigation of this kind 

of offences is a special one, knowing 

certain new methods „borrowed” from 

the other sciences, such as physics, 

chemistry, biology etc.   

At the first sight, we would be 

tempted to affirm that, in reality these 

offences are given by law in the 

competence of solving to the judicial 

bodies and in conformity with the 

penal procedure provisions they must 

act to apply them in order to solve the 

case.  

Actually, the situation is not so 

simple as it appears at the first sight. 

They are offences with high level of 

social danger and, on a scale from 1 to 

5, they occupy the highest position 

from the point of view of 

dangerousness as well as of the fatal 

consequences they produce. The 

judicial bodies also need the 

specialists՚ opinions from the other 

fields, such as from the sciences I 

referred above to.    

It is speaking very much in this field 

about the „judicial chemistry”, which 
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vederea soluționării cauzelor 

respective.  

În realitate, situația nu este atât de 

simplă, pe cât pare la prima vedere. 

Fiind vorba despre infracțiuni cu un 

grad deosebit de ridicat de pericol 

social, pe o scară de la 1 la 5, aceste 

ocupând poziția cea mai înaltă din 

punctul de vedere al periculozității și al 

consecințelor catastrofale, pe care le 

produc, și organele judiciare au nevoie 

de opiniile unor specialiști din alte 

domenii. Aici intervin științele la care 

am făcut referire în acest paragraf.  

Se vorbește tot mai mult în acest 

domeniu despre o ”chimie judiciară”, 

care, prin metodele și tehnicile pe care 

le utilizează, ajută organul judiciar în 

rezolvarea în bune condiții a actului 

judiciar și al soluționării cauzelor 

penale având ca obiect infracțiunile de 

terorism. Chimia a dezvoltat unele 

legături considerabile cu criminalistica 

prin tehnicile noi pe care le pune la 

dispoziția experților criminaliști în 

vederea strângerii de probe.  

În literatura de specialitate s-a 

apreciat, că ”Criminalistica este în 

strânsă legătură mai ales cu științele 

exacte, folosind absolut toate 

realizările de vîrf pentru a-și exercita 

propriul demers de cercetare”. [8]  

Între cele mai relevante tehnici noi 

de investigare criminalistică a 

infracțiunilor, se numără spectroscopia 

cu raze infraroșii, spectrometria cu 

fluorescență cu raze X, 

spectrofotometria cu radiații 

ultraviolete și vizibile. De remarcat 

faptul că expertizele chimice au ca 

through the used methods and 

techniques help the judicial bodies in 

solving in good conditions the judicial 

activity and the penal cases having as 

objects the terrorism offences. The 

chemistry has developed certain 

considerable relations with the forensic 

sciences through the new techniques it 

provides the forensic experts with.  

Doctrine has pointed out that „The 

forensic science is in close 

collaboration with the other sciences, 

using absolutely all the top 

achievements in order to exercise its 

own investigating approach”. [8]  

Among the most new relevant 

techniques of forensic investigation of 

offences there are: the spectroscopy 

with infrared radiation, the 

spectrometry with X radiation 

fluorescence, the spectrophotometry 

with ultraviolet and visible radiation. It 

is remarkable the fact that the chemical 

examinations have as purpose the 

examining and analysing the 

constitutive elements or material 

characteristics of objects, which are 

connected to committing an offence, 

especially those which were committed 

by using handcrafted means of action. 

This issue implies hard constitutive 

elements, made with metal, glass as 

well as the other chemical substances 

harmfulness for the human body.       

The spectrometry with X radiation 

fluorescence is a method of the judicial 

chemistry which analyse the inorganic 

elements in the constitution of certain 

metals, toxic substances, paint pigment 

etc. The main feature of this method is 
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obiectiv examinarea și analizarea unor 

elemente componente sau caracteristici 

ale materialelor unor obiecte, care au 

legătură cu săvârșirea unei infracțiuni, 

în special care au fost realizate prin 

mijloace confecționate artizanal. 

Acestea implică elemente componente 

dure, confecționate din metal, sticlă, 

precum și din alte substanțe chimice 

dăunătoare corpului uman.  

Spectrometria cu fluorescență cu 

raze X este o metodă a chimiei judiciare 

prin care se analizează elemente 

anorganice, care se află în compoziția 

unor aliaje ale metalelor, substanțelor 

toxice, pigmentilor din vopselele etc. 

Caracteristica acestei metode este aceea 

că oferă o precizie mare a analizei 

efectuate.  

 

3. Tehnici de investigare a 

infracțiunilor de omor 

 

Cea mai gravă încălcare a 

drepturilor omului este aceea care 

aduce atingere dreptului la viață. 

În legătură cu această categorie de 

infracțiuni, s-a dezvoltat, în literatura 

de specialitate [9], dar și în practică, o 

metodologie specifică investigării 

omorurilor. S-a apreciat, că ”Rolul și 

importanța investigației criminalistice 

în soluționarea infracțiunilor împotriva 

vieii – ca și a celorlalte fapte penale – 

rezultă din aceea că știința 

Criminalisticii pune la îndemâna 

organelor judiciare metodele și 

mijloacele tehnico-științifice necesare 

descoperirii, fixării, ridicării și 

examinării urmelor omuciderii, a 

that of a very high precision it offers.    

 

3. Techniques of investigation of 

murders 

 

The most serious infringement of 

the human rights is that refers to the 

right to life.  

Related to this kind of offences, a 

specific methodology of investigating 

murders had been developed both in 

doctrine [9] and in practice. It was 

appreciated „The role and importance 

of the forensic investigation in solving 

the crimes against life – as the other 

offences – results from the idea of the 

Forensic science provides the judicial 

bodies methods and technical-scientific 

means in order to discover, fix, lift and 

examine the murder traces, to identify 

the perpetrator and even the victim”. 

[10]   

In this way, comparing with the 

other common offences, the murder 

ones have a particular feature, in these 

cases the forensic experts having also 

the purpose of identifying victims, but 

not only the perpetrators.        

Investigating murders committed 

violently makes from the forensic 

science being in close relation with the 

legal-medicine. The last science offers 

exact data on the death time, the death 

cause, the death nature, the victim՚ s 

age, the victim՚ s gender.  

Otherwise, the forensic science has 

as the main scope to pronounce 

regarding the following aspects: 

- identifying perpetrator; 

- identifying the place the murder 
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identificării autorului și eventual a 

victimei”. [10]     

Iată, așadar, că, spre deosebire de 

celelalte infracțiuni de drept comun, 

cele de omor au o particularitate 

deosebită, în astfel de cazuri punându-

se problema identificării și a victimei, 

iar nu doar a făptuitorului.  

Investigarea omorurilor săvârșite cu 

violență face ca știința criminalisticii să 

fie foarte aproape de medicina-legală. 

Aceasta din urmă oferind date exacte 

cu privire la data morții, cauza morții, 

natura morții, vârsta victimei, sexul 

victimei. 

În schimb, criminalisticii îi revine 

sarcina de a se pronunța cu privire la: 

- identificarea făptuitorului; 

- identificarea locului în care s-a 

petrecut omorul; 

- identificarea instrumentelor și a 

mijloacelor folosite de acesta pentru a 

săvrși infracțiunea; 

- stabilirea mobilului și a scopului 

săvârșirii infracțiunii de omor. 

În procedura de obținere a probelor, 

care urmează să fie administrate în 

cursul procesului penal, câteva mijloace 

de probă sunt deosebit de importante. 

Acestea ajută organul judiciar la aflarea 

adevărului în cauza respectivă. Acestea 

sunt valorificate prin intermediul unor 

acte procedurale dispuse în cursul 

urmăririi penale de către organul 

judiciar competent și se referă la 

cercetarea la fața locului, la efectuarea 

unor constatări tehnico-științifice, 

efectuarea de expertize criminalistice și 

medico-legale, efectuarea de 

percheziții.  

was committed in; 

- identifying the tools and means 

used in committing murder; 

- establishing the motive and scope 

of committing murder. 

During the procedure of gathering 

evidence, which will be administrated 

in the penal trial, certain means of 

evidence are very important in these 

cases. They help the judicial bodies in 

finding the truth in the penal trial. They 

are also obtained with the other 

procedural acts stated during the 

investigation phase by the judicial 

body, which refer to investigating the 

crime scene, carrying on some 

technical-scientific findings, carrying 

on forensic and legal-medicine 

examinations, carrying on searches.   

Thus, the tactic of carrying on the 

forensic examination is not limited by 

the perpetrator՚ s identification and 

gathering evidence regarding the 

existence or privation of offence. In 

cases of murders, the forensic 

examination is a complex activity, 

during which the forensic expert works 

in close collaboration with the other 

specialists, setting up joint teams. 

Usually, these teams are organized 

from the investigation bodies, the 

bodies with role in the operative 

activity, which ensure that „the 

investigation without the suspected 

person՚ s delay”. [11]     

Among the principles, the forensic 

activity is based on a special role 

belongs to the rapidity principle. In the 

cases of murders, this principle is 

easily to understand, knowing the fact 
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Dar, tactica efectuării unei expertize 

criminalistice nu se rezumă la 

identificarea făptuitorului și la 

strângerea de probe cu privire la 

existența sau inexistenața infracțiunii. 

În cazul omorurilor, aceasta este o 

activitate complexă, în care expertul 

criminalist lucrează în strânsă 

colaborare cu specialiști în mai multe 

domenii, formând astfel echipe mixte. 

De regulă, aceste echipe sunt formate 

din organe de cercetare ale poliției, 

organe care asigură activitatea 

operativă, care asigură ”urmărirea fără 

întârziere a persoanei suspecte”. [11]     

Dintre principiile, care stau la baza 

desfășurării activității criminalistice, un 

rol deosevit de important îl are 

principiul rapidității. În cauzele de 

omor, acest principiu este ușor de 

înțeles, știindu-se faptul că trecerea 

timpului poate duce la ștergerea 

urmelor infracțiunii, deci a probelor, 

atât de necesare la identificarea 

făptuitorului.  

În literatura de specialitate s-a 

discutat despre importanța principiului 

celerității, „care corespunde 

operativității în luarea tuturor 

măsurilor care se impun pentru 

soluționarea justă a cauzei, pentru 

apropierea la maximum posibil a 

momentului tragerii la răspundere 

penală, de momentul săvârșirii 

infracțiunii, ceea ce are efecte 

deosebite inclusiv în activitatea de 

prevenire”. [12] Același autor vorbește 

despre principiul fermității în 

efectuarea expertizei criminalistice. 

Acesta este în strânsă legătură cu 

that passing time can conduct to the 

wiping up the offences traces, the 

evidence so necessary in identifying 

perpetrators.   

Doctrine has pointed out the 

importance of the expedience principle, 

„which meet the operative activity in 

making decisions in order to solve 

fairly of the penal case, to appropriate 

at maximum possible the moment of 

exercising criminal liability to the 

moment of committing offence, which 

produce particular consequences 

including the preventive activity”. [12] 

The same author is speaking about the 

principle of firmness in carrying on the 

forensic examination. This principle is 

also in close relation with the principle 

of expedience, but, in comparison with 

the last one, the principle of firmness is 

connected to organizing the forensic 

expert in the forensic activity, in such a 

manner the person guilty of committing 

an offence not to hide from the 

criminal liability. [13]   

Taking into account these principles 

provided above as well as the other 

principles, which characterize the 

forensic experts՚ activity during the 

penal trial, it is necessary to state the 

fact that they are applied in all of the 

phases the forensic examination is 

carried on, both in the static and 

dynamic phases, and have as a result 

gathering evidence in purpose to solve 

the penal trial.  

Respecting these principles, there is 

no difference between the murders 

committed through using hurtful 

means, drowning, strangling or using 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 6. Issue 2/2017 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Delia MAGHERESCU 

462 
 

principiul celerității, însă, spre 

deosebire de acesta din urmă, principiul 

fermității ține de organizarea expertului 

criminalist în activitatea pe care o 

realizează, astfel încât persoana 

vinovată de săvârșirea infracțiunii să nu 

se sustragă de la răspunderea penală. 

[13]   

Având în considerare aceste 

principii exemplificate mai sus, precum 

și toate celelalte principii care 

încununează activitatea experților 

criminaliști în cursul procesului penal, 

trebuie să facem precizarea, că acestea 

își găsesc aplicabilitate în oricare din 

fazele realizării expertizei 

criminalistice, atât în faza statică, cât și 

în cea dinamică, și au ca rezultat 

strângerea de probe în vederea 

soluționării procesului penal.  

În respectarea acestor pricipii nu se 

face deosebirea după cum infracțiunea 

de omor a avut loc prin folosirea unor 

instrumente contondente, prin înecare, 

prin strangulare, prin folosirea armelor 

de foc. Aceste aspecte legate de modul 

de operare criminal este, așadar, 

irelevant pentru desfășurarea activității 

de expertiză criminalistică. Desigur, că, 

acolo unde a intervenit o substanță 

toxică, ori un alt agent chimic, expertul 

criminalist va apela la științele exacte, 

precum chimia, în vederea depistării 

exacte a substanței care a fost folosită 

de făptuitor la comiterea omorului 

respectiv. Și de această dată, asemeni 

chimiei, fizica poate oferi informații 

clare cu privire la modalitatea de 

săvârșire a faptei, dacă omorul a fost 

comis prin spânzurare, spre exemplu.  

fire arms. The aspects on the criminal 

modus operandi are irrelevant for 

developing the forensic examination 

activity. Indeed, where a toxic 

substance or another chemical agent 

has intervened the forensic expert 

needs to use the other sciences 

methods, such as from chemistry in 

order to discover exactly the substance 

the perpetrator used in committing 

murder. In these cases, as the chemistry 

uses, the physics can also offer data on 

the modus operandi, more precisely if 

the murder has been committed 

through the gallows, for example.   

Doctrine has highlighted that 

carrying on the forensic examination is 

a difficult activity when „... provoking 

arsons has as scope masking murders”. 

[14] Among the methods used in 

carrying on the forensic examinations 

in purpose to identify the perpetrator, 

the most used method is the fingerprint 

identification, which supposes the 

comparative investigation of the traces 

from the crime scene. Aspects 

regarding the perpetrator refer both to 

the traces on the victim՚ s body and 

those let in the environment.   

 

Conclusions 

 

The penal justice is, at the moment, 

provided with a set of proceedings, 

means and special techniques of 

solving penal cases, which have 

revolutionized the sciences from 

several areas of activity. A long time 

ago, it was difficult to believe that 

these sciences apparently without a 
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Doctrina a arătat, că exectuarea 

expertizei criminalistice este una 

deosebit de dificilă, atunci când ”... 

provocarea unor incendii au ca scop 

mascarea omorului”. [14] Între 

metodele folosite la efectuarea 

expertizei criminalistice în vederea 

identificării făptuitorului cea mai 

folosită este expertiza dactiloscopică, 

care presupune o cercetare comparativă 

a urmelor lăsate la locul săvârșirii 

infracțiunii. Aspectele legate de 

persoana făptuitorului pun în discuție 

atât urmele lăsate pe corpul victimei, 

cât și urmele lăsate în mediul 

înconjurător.   

  

Concluzii 

 

Justiția penală este, la momentul 

prezent, încununată de o serie de 

procedee, mijloace și tehnici speciale 

de soluționare a cauzelor penale, care 

au revoluționat științele din mai multe 

domenii de activitate. Ar fi fost de 

neconceput ca, în urmă cu mai bine de 

o jumătate de secol, să se creadă că 

aceste științe, aparent fără nicio 

legătură cu procesul penal, vor ajuta 

atât de mult la desăvârșirea acestuia.  

Fizica, chimia, biologia sau chiar 

matematica au un numitor comun cu 

criminalistica și, din acest punct de 

vedere, putem concluziona că, în lipsa 

acestor științe și implicit a metodelor pe 

care acestea le pun la dispoziția 

expertului criminalist, tehnica realizării 

procedurilor penale și a procesului 

penal, în ansamblul său, a fi fost una 

precară. 

relation with the penal trial will help 

very much in finalizing its scope.   

The physics, chemistry, biology or 

even the mathematics have a common 

denominator with the forensic science 

and, from this point of view, it can be 

concluded that missing these sciences 

as well as their methods provided to the 

forensic expert, the technique of 

achieving the penal proceedings and 

the penal trial would be a precarious 

one. 

In the last period of time, it was 

speaking about the judicial chemistry, 

which has as main purpose to 

„participate actively” in the process of 

achieving penal justice. 

The performances registered in 

solving the complicated or even very 

complicated penal cases are not the 

exclusive competence and ability of 

well-trained jurists, but also of some 

specialists in the other science fields, 

who contribute expressly in the process 

of finalizing penal cases through their 

knowledge and the scientific 

techniques discovered till the present.  

In this situation, the forensic 

examinations would be just forms 

without substance, which will not help 

in carrying out the penal cases in the 

absence of the methods and techniques 

provided by the sciences, such as the 

physics or the chemistry. 

For these reasons, it is relevant the 

fact that in achieving the purpose of the 

penal trial, the specialists from many 

sciences work in close collaboration. In 

this matter, along with the jurists, the 

magistrates invested with solving a 
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În ultima perioadă de timp s-a vorbit 

tot mai mult despre o chimie judiciară, 

care are menirea să ”participe activ” în 

procesul de înfăptuire a justiției penale.  

Performanțele în soluționarea 

cauzelor penale complicate și deosebit 

de complicate nu se datorează exclusiv 

unor juriști foarte bine pregătiți, ci și 

unor specialiști în alte domenii de 

știință, care, prin cunoștințele pe care le 

posedă și prin tehnicile științifice 

descoperite până în prezent, aduc o 

contribuție solidă la procesul de 

înfăptuire a justiției în cauzele penale.  

Pe acest fundal, trebuie precizat, că, 

aceste expertize criminalistice fără 

metodele și tehnicile puse la dispoziție 

de științe, precum fizica și chimia, ar fi 

doar forme fără fond, care nu ar aduce 

vreun beneficiu în lămurirea cauzelor 

penale.  

Din aceste motive, este relevant 

faptul că în realizarea scopului 

procesului penal, colaborează în strânsă 

legătură specialiști în mai multe ramuri 

ale științei. Astfel, pe lângă juriști, 

magistrații învestiți cu soluționarea 

unei cauze penale, specialiști precum 

experți criminaliști, medici legiști și 

alții își aduc aportul lor la finalitatea 

procesului penal.     
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Rezumat: Cunoașterea factorilor 

psihologici ce influențează negativ 

conștiința făptuitorului la comiterea 

infracțiunii de poluare a apei, constituie o 

cerință indispensabilă procesului calificării 

și individualizării răspunderii penale, dar 

și celui de reglementare a normelor de 

conduită specifică activității cu impact 

asupra mediului. Prezenta lucrare 

analizează din punct de vedere legislativ și 

doctrinar elementul de ordin general 

caracteristic componenței infracțiunii de 

poluare a apei, în dorința clarificării unor 

aspecte contradictorii referitoare la latura 

subiectivă și trăsăturile acesteia, 

argumentând și susținând ideia că lipsa 

cercetării subiectului în cauză crează și ar 

fi de natură să creeze și în continuare 

neclarități la calificarea acestei infracțiuni. 
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Abstract: Knowledge of psychological 

factors that negatively affect offender’s 

consciousnees while comitting the water 

pollution offence is an indespensable 

requirement for the process of 

qualifiation and criminal liability 

individualization, as well as that of 

regulation of behavior standards specific 

for the activity that produces effect on the 

environment. This paper analyses from 

legislative and doctrinal point of view the 

general element charateristic for 

components of water pollution offence 

aimed to clarify some contradictory 

aspects concerning the subjective side 

and its features, arguing and supporting 

the idea that lack of investigation of the 

subject in question creates and it would 

be likely to create futher uncertainties in 

classification of such an offence. 
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poluare; resurse acvatice; vinovăție; 

intenție; imprudență; consecințe 

prejudiciabile; pericol social. 

 

 

Introducere 

 

În calitatea de semn obligatoriu la 

considerarea infracțiunii, latura 

subiectivă exprimă atitudinea psihică a 

făptuitorului ce precede și însoțește 

acțiunile sau inacțiunile sale 

infracționale, atitudine influențată și 

controlată de funcția intelectivă, 

volitivă și afectivă (emoțională) a 

psihicului uman ce, odată fiind 

exteriorizată, permite determinarea 

vinovăției, motivului și scopului 

săvârșirii infracțiunii. 

 

Metode și materiale utilizate 

 

Pentru realizarea studiului propus a 

fost utilizat un spectru larg de surse cu 

caracter didactic, dar și științific 

publicate de autorii în domeniu, atât din 

țară, cât și de peste hotare. 

De asemenea, au fost utilizate 

metode de cercetare, cum ar fi: 

observația, deducția, metoda 

cantitativă, precum și cea sistemică. 

 

Rezultate obținute și discuții  

 

După cum spuneam, latura 

subiectivă constă într-un complex de 

stări de conștiință specifice, care preced 

și însoțesc actele exterioare și care 

converg spre acte periculoase, sau 

produc astfel de urmări, datorită 

neglijenței infractorului [15, p. 173]. 

pollution; water resoures; guilt; 

intention; imprudence; harmful 

consequences; social danger.  

 

 

Introduction 

 

When considering an offence the 

subjective aspect as an obligatory sign 

expresses psychicattitude of the 

offender that precedes and 

accompanies his/her offensive actions 

or inaction, the attitude influenced 

and controlled by intellectual, 

volitional and affective (emotional) 

function of human psyche, that once 

exteriorized allows determination of 

guilt, motive and the intent of 

committing an offence.  

 

The methods and materials used 

 

To realise the proposed study, a 

wide range of didatic and scientific  

sources published by the authors in 

this field both within the country and 

abroad have been used.  

Also, there were used research 

methods, such as observation, 

deduction, quantitative and systemic 

methods.  

 

The results obtained and the 

discussions 

 

As I have mentioned above, the 

subjective aspect consists of a 

complex of specific states of 

consciousness that precede and 

accompany exterior acts and converge 

to dangerous actions or produce such 
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Deci, reieșind din noțiunea atribuită 

laturii subiective în calitate de semn al 

componenței de infracțiune, și ea, la 

rândul ei se compune din anumite 

elemente, unele fiind obligatorii 

(vinovăția), iar altele facultative 

(motivul și scopul).  

Vinovăția. Deși nu este definită 

expres în Codul penal, vinovăția în 

calitatea s-a de semn obligatoriu al 

laturii subiective este definită de 

doctrina penală drept atitudinea psihică 

(conştientă şi obiectivă) a persoanei 

faţă de fapta prejudiciabilă săvârşită şi 

urmările prejudiciabile ale acesteia, ce 

se manifestă sub formă de intenţie sau 

de imprudenţă [12, p. 235]. Prin 

urmare, aceste din urmă două categorii 

diferite de atitudine manifestate de 

către făptuitor atât față de acțiunile sale 

sau inacțiuni, cât și față de consecințele 

acestora, nu reprezintă altceva decât 

forme derivate ale vinovăției care 

indică asupra gradului diferit de pericol 

social al manifestării negative.  

Intenția. Pentru o consecventă 

examinare și o mai bună înțelegere a 

faptului cum poate fi apreciată intenția 

și ce rol are aceasta la calificare și 

individualizarea pedepsei pentru 

infracțiunea de poluare a apei, 

considerăm că e oportun să începem de 

la tălmăcirea definiției atribuite 

acesteia de legiuitor în textul normei de 

la art. 17 CP RM. Potrivit acesteia, se 

consideră că infracţiunea a fost 

săvârşită cu intenţie dacă persoana 

care a săvârşit-o îşi dădea seama de 

caracterul prejudiciabil al acţiunii sau 

inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei 

consequences due to negligence of the 

offender [15, p. 173]. Thus, coming 

from the notion assigned to the 

subjective aspect as to the sign of the 

components of the offence, in its turn 

it also consists of certain elements, 

some of them being obligatory (guilt) 

and some optional (motive and 

intent). 

Guilt. Although it is not expressly 

defined in the Criminal Code, guilt as 

a compulsory sign of the subjective 

side is defined by the criminal 

doctrine as the psychic (conscious and 

objective) attitude of the person 

towards the committed detrimental act 

and its prejudicial consequences, 

manifested in the form of intention or 

imprudence [12, p. 235]. Therefore, 

the latter two different attitudes 

manifested by the offender towards 

both of his actions or inactions and 

their consequences are nothing but 

derived forms of guilt that indicate the 

different degree of social danger of 

negative manifestation. 

Intent. For a consistent 

examination and a better 

understanding of how the intention 

can be assessed and what role this 

plays in qualification and 

individualization of the penalty for the 

water pollution offense, we find it 

appropriate to start from the 

interpretation of the definition 

assigned to it by the legislator in the 

text of the provision from art. 17 of 

the Criminal Code of RM. According 

to it, “the offense is considered to be 

committed intentionally if the person 
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prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, 

în mod conştient, survenirea acestor 

urmări. La prima vedere pare a fi 

destul de clar că intenția înseamnă 

atitudinea psihică a făptuitorului față de 

fapta sa (săvârșită prin acțiune sau 

inacțiune), precum și față de urmările 

prejudiciabile. Însă, atunci când 

încercăm să înțelegem cum va fi 

apreciată aceasta în funcție de 

caracterul formal sau material al 

infracțiunii, ne apare întrebarea: la care 

urmări s-a referit legiuitorul în textul 

normei citate mai sus, la urmările de 

pericol sau cele de rezultat?, pentru că 

până la urmă ambele sunt urmări 

prejudiciabile. În același timp mergând 

mai departe cu interpretarea, și anume 

examinând înțelesul ultimei părți a 

textului ce redă conținutul aceleiași 

norme: ....le-a dorit sau admitea, în 

mod conştient, survenirea acestor 

urmări, ne dăm seama că legiuitorul, 

totuși, sa referit la consecințele de 

rezultat, deoarece, dacă era vorba de 

cele de pericol, nu mai era necesar a fi 

precizat că făptuitorul și le-a dorit sau 

le admitea. Or, odată cu săvârșirea 

oricărei infracțiuni, dacă nu există un 

prejudiciu real (consecință de rezultat), 

atunci în mod obligatoriu există unul 

eventual sau cel puțin pericolul de a se 

produce (consecință de pericol). 

Această din urmă consecință se 

subînțelege atâta timp, cât se produce 

simultan cu acțiunea făptuitorului, în 

timp ce consecința de rezultat are o altă 

natură, fapt ce determină a fi precizată 

în textul legii, ceea ce a și făcut 

legiuitorul la formularea conținutului 

who committed it had been aware of 

the harmful nature of its action or 

inaction, had foreseen its prejudicial 

consequences and consciously desired 

or admitted the occurrence of such 

consequences”. At first glance, it 

seems quite clear that intention means 

the offender’s mental attitude to his 

deed (committed by action or 

inaction), as well as prejudicial 

consequences. However, when we try 

to understand how this will be 

assessed according to the formal or 

material nature of the offense, the 

next question arises: what the 

legislator referred to in the text of the 

provision cited above - to the 

consequences of danger or to the 

results of the offense, since, finally 

both of them are prejudicial 

consequences. At the same time, 

going further with the interpretation, 

namely, examining the meaning of the 

last part of the text which renders the 

content of the same provision: “... has 

consciously desired or admitted the 

occurrence of these consequences...”, 

we realize that the legislator 

nevertheless referred to the 

consequences of the result, since if it 

were about those of danger, it would 

be no longer necessary to specify that 

the offenderdesired them or admitted 

them. Or, once an offense has been 

committed, if there is no real harm 

(consequence of the outcome) then 

aneventualone or at least the danger 

of occurring (consequence of danger) 

obligatory exists. The latter 

consequence is implied as long as it 
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art. 17 CP RM. Mai ales că în cazul 

infracțiunilor intenționate, făptuitorul 

urmărește obținerea rezultatului 

(daunei), iar dacă acesta nu s-a produs, 

consecința oricum există dar rămâne a 

fi  una de pericol, una „de rezultat 

neîmplinit”, sau mai bine-zis una 

„nematurizată”, neveritabilă. Deși în 

cazul infracțiunii de poluare a apei, 

însăși poluarea constituie o consecință 

ce constă în pericolul de a se 

transforma în daune, iar prin urmare 

consecința poate fi atât una de pericol, 

cât și una de rezultat, în contextul în 

care tindem să atribuim acesteia 

caracter formal, considerăm că 

aprecierea intenției trebuie raportată 

doar la faptă, consecințele de pericol 

fiind subînțelese, absorbite de aceasta, 

odată ce se produc concomitent.  

 De altfel, orice infracțiune 

generează anumite consecințe (urmări). 

Adică, în toate situațiile există un 

raport cauzal între faptă și consecință, 

însă în funcție de categoria acesteia (de 

pericol sau de rezultat) se determină și 

gravitatea faptei. De aceea, reiterăm că 

atunci când se face diferențierea între 

componențele formale și cele materiale 

de infracțiune, simpla consecință a 

faptei nu trebuie să fie folosită deja în 

calitate de element determinant în 

delimitarea infracțiunilor formale de 

cele materiale. Infracțiunile formale 

generează și ele consecințe negative, 

numai că acestea constau în primejdia 

de a se materializa, altfel spus, 

transforma în consecințe materiale (de 

rezultat - prejudicii). La rândul său și 

consecințele de pericol pot fi „gradate”, 

produces its effect simultaneously 

with the act of the offender, while the 

consequence of the result has a 

different nature, which determines to 

be specified in the law, what was 

made by the legislator when 

formulating the content of art. 17 of 

the Criminal Code RM. Especially in 

the case of intentional offenses, the 

offender seeks to obtain the result (the 

damage), and if it has not occurred, 

the consequence exists anyway, but it 

remains to be that of danger, the 

consequence of an "unfulfilled", or 

better said an "immature", untruthful 

result. Although in case of a water 

pollution offense, pollution itself is a 

consequence of the danger of 

transformation into damage, and 

therefore the consequence may be 

both a consequence of danger and the 

result, in the context in which we tend 

to attribute it formal character we 

consider that the appreciation of intent 

should be reported only to the deed, 

the consequences of danger being 

understood, absorbed by it, once they 

occur concurrently. 

In fact, any offense generates 

certain consequences (effects). That 

is, in all situations there is a causal 

relationship between the act and the 

consequence, but the gravity of the act 

is determined according to its 

category (of danger or result). 

Therefore, we reiterate that when 

distinguishing formal and material 

components of offenses, the mere 

consequence of the act should not 

already be used as a determining 
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altfel spus, divizate în categorii diferite 

de consecințe, unde cele ce au grad 

prejudiciabil redus, nesemnificativ fără 

a crea un pericol iminent (sporit), 

constituie doar temei al calificării lor 

drept contravenții. Prin urmare și 

contravenția de poluare a apei s-ar 

diviza în componență formală și 

materială. Contrar acestor considerente, 

în dreptul spaniol și cel german, spre 

exemplu, punerea în pericol a mediului, 

persoanelor sau bunurilor trasează 

frontiere între dreptul penal și dreptul 

administrativ, în sensul că în lipsa 

acesteia, fapta nu constituie infracțiune, 

ci abatere administrativă. Venim cu 

aceste precizări, deoarece mai există 

unele confuzii la nivel de doctrină în 

considerarea caracterului material sau 

formal al infracțiunii, fapt care creează 

mari dificultăți și la stabilirea criteriilor 

de apreciere în conținutul fiecăreia din 

ele a semnelor obligatorii ale laturii 

subiective, adică a vinovăției, ne mai 

vorbind de formele acesteia (intenția și 

imprudența) cu modalitățile ei (intenția 

directă și indirectă). Precizarea se mai 

cere și în condițiile în care există două 

opinii contradictorii asupra esenței și 

conținutului intenție atunci când este 

raportată la infracțiunile formale și 

respectiv la cele materiale. Prima se 

referă la faptul că intenția are 

importanță doar la calificarea 

componențelor materiale de infracțiuni 

(ea indică atitudinea psihică a 

subiectului atât față de acțiune sau 

inacțiune, cât și față de consecințe (de 

rezultat). În cazul infracțiunilor formale 

la care consecințele (de rezultat) nu 

factor in delimiting formal and 

material offenses. Formal crimes also 

generate negative consequences, only 

they consisted in the danger of 

materializing, in other words, 

transforming into material 

consequences (consequence of result-

damage). In their turn, the 

consequences of danger can be 

"graduated", in other words, divided 

into different categories of 

consequences, where those that have a 

low, insignificant prejudicial degree 

without provoking an imminent 

(increased) danger, are only the 

ground of their qualification as 

contravention. Thus, the water 

pollution offense should be divided 

into formal and material components. 

Contrary to these considerations, in 

Spanish and German law, for 

example, endangering the 

environment, persons or goods traces 

borders between criminal law and 

administrative law, in the sense that in 

its absence, the act is not an offense, 

but an administrative breach. We 

bring these clarifications here because 

there are still some confusions at the 

level of doctrine in considering the 

material or formal character of the 

offense, which creates great 

difficulties in setting up the criteria of 

appreciating in the content of each of 

them the compulsory signs of the 

subjective side, i.e. the guilt, without 

mentioning its forms (intent and 

imprudence) with its modalities 

(direct and indirect intent). 

Clarification is also required for the 
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constituie un element obligatoriu ce ar 

avea influență la calificare, atitudinea 

psihică a subiectului se determină 

numai față de acțiuni sau inacțiuni. Cu 

atât mai mult, la componențele formale 

de infracțiuni clasificarea intenției în 

directă și indirectă este lipsită de sens, 

iar în cazul lor ar trebui să vorbim doar 

de intenție directă [17, p. 80] față de 

acțiune sau inacțiune.  

Cea de-a doua poziție se referă la 

faptul că atitudinea psihică a 

făptuitorului atât față de faptă, cât și 

față de consecințe trebuie de determinat 

indiferent de faptul dacă este vorba de 

componențe materiale sau formale de 

infracțiuni, deoarece fiecare infracțiune 

este materială, odată ce generează o 

consecință negativă, fie formală sau 

materială [20, p. 35], [4, p. 163].   

Iată tocmai aici se observă că unii 

autori nu apreciază corect categoriile de 

consecințe la stabilirea caracterului 

infracțiunii, fapt ce complică procesul 

evaluării importanței intenției în funcție 

de fiecare categorie de infracțiune în 

parte, formală sau materială, atunci 

când nu se face diferență însăși între 

consecințe (de pericol și de rezultat). 

Nu sunt toate infracțiunile materiale 

pentru că sunt urmate de consecințe, ci 

doar cele a căror consecințe sunt de 

rezultat material (produc o daună). 

Cu toate aceste observații aduse, 

rămânem, totuși, adepți a celei din 

urmă poziții, adică a faptului că și în 

cazul infracțiunile formale, deopotrivă 

cu cele materiale trebuie analizată 

atitudinea psihică a făptuitorului atât 

față de faptă, cât și față de consecințe. 

cases when there are two 

contradictory views on the essence 

and content of intent, when it refers to 

formal and material crimes, 

respectively. The first refers to the 

fact that the intent is only relevant to 

the qualification of material 

components of the offense (it 

indicates the psychic attitude of the 

subject both to action or inaction and 

to consequences (the result). In the 

case of formal offenses where the 

consequences (of the result) are not an 

obligatory element that would have an 

influence on qualification, the 

psychological attitude of the subject is 

determined only by actions or 

inactions. Moreover, in the formal 

components of offenses the 

classification of the direct and indirect 

intent is meaningless, and in this case 

we should only speak of direct intent 

[17, p. 80] towards an action or 

inaction. 

The second position refers to the 

fact that the offender’s psychic 

attitude towards both the offense and 

consequences should be determined 

irrespective of whether it is a material 

or formal components of offense, 

since each offense is material, once it 

generates a negative consequence, 

either formal or material [20, p. 35], 

[4, p. 163]. 

Only here it is observed that some 

authors do not correctly appreciate the 

categories of consequences while 

determining the character of the 

offense, which complicates the 

process of assessing the importance of 
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Numai că, la aprecierea vinovăției 

făptuitorului trebuie analizată pe rând 

atitudinea lui psihică față de faptă și 

apoi față de consecințe, indiferent dacă 

sunt de pericol sau de rezultat. Prin 

urmare, infracțiunea de poluare a apei, 

în principiu, se săvârșește doar din 

intenție directă față de acțiune sau 

inacțiune, fără a mai fi necesară 

examinarea acesteia în raport cu 

consecința. Or, doar acțiunile 

făptuitorului, în principal, sunt 

coordonate cu factorul volitiv ce 

reprezintă facultatea psihică prin care 

sunt mobilizate ori orientate conștient 

energiile fizice în vederea săvârșirii 

actului de conduită exterioară. În caz 

contrar, dacă nu privim lucrurile 

diferențiat (în parte față de acțiune și 

consecință) ar trebui să spunem că dacă 

fapta este săvârșită din intenție, atunci 

și consecința a fost generată tot 

intenționat, ceea ce nu este corect, 

deoarece nu ne vom afla în prezența 

infracțiunii de poluare a apei (ci a celei 

prevăzute la art. 151, 152, 149 CP RM) 

atâta timp, cât ea cere pentru a fi 

considerată manifestarea atitudinii 

imprudente din partea făptuitorului față 

de consecințele de rezultat. Da, 

înțelegem că din punct de vedere 

psihologic atitudinea unei persoane față 

de un fenomen sau altul nu poate fi 

separată, însă în cazul infracțiunilor de 

poluare, anterior și în momentul 

săvârșirii ei, autorul își concentrează 

mai întâi emoțiile și conștiința asupra 

actului fizic (aruncarea deșeurilor), 

apoi asupra consecințelor. De cealaltă 

parte, sintagma „a admite, în mod 

intent according to each category of 

offense in part, formal or material, 

when there is no difference between 

the consequences (of danger or that of 

result). Not all offences are material 

because they are followed by 

consequences, but only those 

consequences of which are material 

(they cause damage). 

With all these observations, we 

remain, however, the followers of the 

latter position, that is, of the fact that 

as in the case of formal so and 

material offenses, the psychic attitude 

of the offender should be analyzed 

both in relation to the deed and the 

consequences. However, in assessing 

the offender’s guilt, his or her mental 

attitude towards the deed should be 

analyzed first and then – towards the 

consequences, whether they are 

consequences of danger or the result. 

Therefore, the water pollution offense 

is, in principle, committed only by 

direct intent to action or inaction, 

without having to examine it in 

relation to the consequence. However, 

only the actions of the offender are 

mainly coordinated with the voluntary 

factor representing the psychic faculty 

through which the physical energies 

are consciously mobilized or directed 

towards committing an act of external 

conduct. Otherwise, if we do not look 

at things differently (apart in relation 

to action and consequence) we should 

say that if the deed is committed by 

intent, then the consequence was also 

generated intentionally, which is not 

correct because we will not be present 
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conștient” (intenția indirectă) utilizată 

în textul ce descrie intenția (art. 17 CP 

RM) nu este caracteristică acțiunii de 

poluare, deoarece sensul ei, într-un fel 

sau altul, ne duce în zona fenomenului 

imprudenței. Adică, persoana nu a 

săvârșit fapta intenționat, însă ea s-a 

produs totuși din cauza că nu a fost 

prudentă în desfășurarea activităților 

sale deși putea și era obligată să o facă, 

adică era conștientă, dar a admis (art. 

18 CP RM). Din toate aceste 

considerente, susținem teza precum că 

în cazul infracțiunile formale nu putem 

vorbi despre intenție indirectă față de 

faptă, cu atât mai mult, atunci când ne 

referim la infracțiunea de poluare a 

apei. Chiar și în cazul poluării 

accidentale vorbim de imprudență față 

de acțiune și consecință și nu despre 

intenție indirectă, pentru că nu este în 

puterea făptuitorul să admită sau să nu 

admită o acțiune, deoarece în acest caz 

ar trebui în genere să se abțină de la 

orice acțiune legală din teama că 

activitatea sa întru-n moment sau altul 

va genera o daună. Doar trăim într-o 

lume a riscurilor fapt care nu ar trebui 

să constituie un motiv de a ne abține de 

la orice activitate susceptibilă de 

riscuri, de altfel, toate activitățile 

umane sunt însoțite de ele. Această 

concepție, de fapt, ar depăși chiar și 

limitele principiului precauției care este 

cel mai restrictiv în acest sens. Or, 

săvârșirea acțiunilor de poluare, tot 

timpul au loc din intenție directă, doar 

făptuitorul a dorit în mod conștient să 

arunce gunoiul să împrăștie pe 

suprafața solului pesticide, etc., și nu a 

at the moment of water pollution 

offense (but in that stipulated in 

articles 151, 152, 149 of CC of the 

Republic of Moldova) for as long as it 

requires to be considered the 

manifestation of the imprudent 

attitude of the offender towards the 

consequences of the result. Yes, we 

understand that from a psychological 

point of view the attitude of a person 

towards a phenomenon cannot be 

separated, but in the case of pollution 

offenses, before it and at the moment 

it is committed, the author first of all 

concentrates his or her emotions and 

consciousness on the physical act 

(throwing waste), and after thaton the 

consequences. On the other hand, the 

phrase "admitting consciously" (the 

indirect intent) used in the text 

describing the intent (Article 17 CC 

of the Republic of Moldova) is not 

characteristic of the pollution action, 

because its meaning, in one way or 

another, leads us in the area of 

imprudence phenomenon. That is, the 

person did not commit the deed 

intentionally, but still it did occur, 

because he or she was not prudent in 

carrying out his activities although he 

or she could and was obliged to do so, 

that means that he or she was aware 

of, but still admitted doing this 

(Article 18 CC of RM). For all these 

reasons, we support the thesis that, in 

the case of formal offenses, we cannot 

speak of an indirect intention in 

relation to deed, especially when we 

refer to the offense of water pollution 

Even in the case of accidental 
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admis acțiunea sa (intenție indirectă). 

Și doctrina penală autohtonă apreciază 

că latura subiectivă a infracțiunii de 

poluare a apei se caracterizează prin 

vinovăție intenționată (intenție directă) 

față de faptă și din intenție indirectă 

față de consecințe, în sensul că 

persoana în unele cazuri admite sau 

crede ușuratic că acestea nu vor surveni 

sau că vor putea fi ușor înlăturate [13, 

p. 224]. Cu toate acestea, în privința 

ultimei părți a frazei enunțate (crede 

ușuratic că acestea nu vor surveni) 

observăm că deși autorul menționează 

despre intenție indirectă față de 

consecințe, atitudinea respectivă 

seamănă mai mult cu o imprudență din 

încredere exagerată în sine (vezi art. 18 

CP RM). Și în general, se observă că 

atitudinea ce indică la intenția indirectă 

a făptuitorului atunci când este 

raportată la consecințe, se aseamănă, 

contopește practic, cu imprudența 

(încrederea exagerată în sine), precum 

și cu intenția depășită (atunci când 

făptuitorul a prevăzut consecințe mai 

grave, dar considera în mod ușuratic că 

nu se vor produce). De aceea, 

actualmente se cere ca intenția și 

imprudența să fie apreciate distinct față 

de faptă și față de urmări, pentru că 

intenția poate fi directă sau indirectă 

doar atunci când se raportează la 

consecințe. Nu în zadar unii autori 

atunci când clasifică intenția, 

precizează că ea se prezintă sub două 

modalități (directă și indirectă), doar în 

funcție de atitudinea făptuitorului față 

de survenirea urmărilor prejudiciabile 

[6, p. 204]. Tot aceștia precizează că nu 

pollution we speak of recklessness to 

action and consequence rather than 

indirect intention, because it is not in 

the offender's power to admit or not to 

admit an action, because in this case 

he or she should generally abstain 

from any legal action for fear that his 

or her activity will, at one time or 

another, cause damage. But we are 

just living in a world of risks, which 

should not be a reason for us to 

abstain from any risk-taking activity; 

indeed, all human activities are 

accompanied by them. This 

conception, in fact, would even 

overcome the limits of the 

precautionary principle which is the 

most restrictive in this respect. Or, 

pollution acts are always committed 

by direct intent, only offender 

consciously wanted to throw the 

garbage about to spread the pesticides 

over the soil, etc., and did not admit 

his or her action (indirect intent). And 

the local criminal doctrine considers 

that the subjective aspect of water 

pollution offense is characterized by 

intentional guilt (direct intent) in 

relation to deed and by indirect intent 

in relation to consequences, in the 

sense that the person in some cases 

admits or recklessly believes that they 

will not occur or that they can be 

easily eliminated [13, p. 224]. 

However, with regard to the last part 

of the sentence (recklessly believes 

that they will not occur) we notice 

that although the author mentions 

indirect implication into 

consequences, the respective attitude 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 6. Issue 2/2017 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ștefan BELECCIU, Marcel BOȘCANEANU 

477 
 

pot fi săvârșite cu intenție indirectă 

infracțiunile cu componențe formale. În 

același sens, se exprimă și alți autorii, 

considerând că intenția indirectă este 

străină componenţelor de infracţiune 

formale [14, p. 68]. Doctrina mai arată, 

și pe bună dreptate, că în ce priveşte 

vinovăţia faţă de acţiunea ce formează 

latura obiectivă a infracţiunilor 

formale, aceasta poate fi exprimată 

doar sub forma intenţiei directe, 

deoarece voinţa persoanei în aceste 

cazuri este îndreptată spre săvârşirea 

acţiunii [21, p. 214], chiar dacă există 

în cazul tuturor infracțiunilor 

consecințe, măcar de pericol dacă nu de 

rezultat. Iată de ce despre intenție sub 

toate aspectele sale putem vorbi doar în 

cazul infracțiunilor materiale (de 

rezultat), modalitățile sale putând fi 

analizate doar prin raportarea 

concomitentă la faptă și la consecință, 

iar în cazul infracțiunilor formale doar 

despre intenția directă față de acțiune 

sau inacțiune. Cu atât mai mult, astăzi 

în doctrină tot mai insistent, formele 

vinovăției (intenția și imprudența) sunt 

analizate diferențiat, raportate în parte 

față de faptă și față de consecință chiar 

și în cazul infracțiunilor materiale. În 

acest sens se mai spune că pentru 

alegerea normei juridico-penale 

concrete în vederea efectuării unei 

calificări exacte a faptei prejudiciabile 

comise, este necesar ca, pe de o parte, 

să se stabilească atitudinea psihică 

manifestată de făptuitor în  raport cu 

fapta prejudiciabilă săvârşită şi, după 

caz, faţă de urmarea prejudiciabilă [9, 

p. 61]. Bunăoară, fiind încă examinată 

is more like recklessness of self-

exaggerated confidence (see Article 

18 CC of RM).And generally it is 

noted that the attitude which indicates 

the indirect intent of the offender 

when it is related to the consequences, 

is similar, practically merges with the 

imprudence (the exaggerated self-

confidence), as well as with an 

exceeding intent (when the offender 

foresaw more serious consequences, 

but recklessly thought they would not 

occur). Therefore, now it is required 

that intent and imprudence should be 

distinctly appreciate in relation to act 

and consequences, because the intent 

can be direct or indirect only when it 

relates to consequences. Not 

coincidentally some authors, when 

classifying the intent, specify that it is 

presented in two ways (direct and 

indirect), depending only on the 

attitude of the offender towards the 

occurrence of harmful consequences 

[6, p. 204]. They also state that 

offenses with formal components 

cannot be committed by indirect 

intent. Other authors stick to the same 

vision, considering that the indirect 

intent is alien to the formal 

components of offense [14, p. 68]. 

The doctrine also shows, and rightly 

so, that as for the guilt for the action 

that forms the objective aspect of 

formal offences, it can be expressed 

only in the form of direct intent, 

because the will of the person in these 

cases is directed to the action [21, p. 

214], even if there are consequences 

in case of all offenses, at least that of 
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din optica infracțiunii materiale, atunci 

când se ajunge la descrierea laturii 

subiective, se menționează că 

infracțiunea de poluare a apei se 

caracterizează prin intenție sau 

imprudență față de fapta prejudiciabilă 

și prin imprudență față de urmările 

prejudiciabile [7, p. 1273]. În literatura 

rusă de specialitate, de asemenea sunt 

identificate opinii potrivit cărora 

infracțiunea de poluare a apei se 

caracterizează drept infracțiune 

săvârșită din intenție și din imprudență 

în raport cu acțiunea și din imprudență 

față de consecințe [19, p. 42].  

Observăm, deci, că acțiunea de 

poluare a apei poate fi săvârșită atât din 

intenție directă, cât și din imprudență 

față de faptă.  

Aceiași situație rămâne valabilă și în 

cazul trecerii la considerarea 

infracțiunii de poluare a apei drept una 

cu caracter formal. Astfel, vom spune 

de fiecare dată că acțiunea de 

introducere în ape pe orice căi și cu 

orice mijloace a substanțelor nocive de 

orice fel poate fi săvârșită cu intenție 

directă (făptuitorul și-a dorit realizarea 

acestor acțiuni), iar în cazul în care sunt 

prezente și consecințe de rezultat 

(daune), vom afirma că față de acestea 

făptuitorul din punct de vedere psihic a 

manifestat imprudență sub toate 

formele sale. Cu toate că adesea 

infracțiunea de poluare a apei se 

săvârșește din intenție directă față de 

fapta prejudiciabilă, nu sunt excluse 

situațiile în care aceasta ar pute fi 

săvârșită și din intenție directă față de 

consecințe. Spre exemplu, în scopul 

danger, if not of the result. That is 

why we can talk about the intent in all 

its aspects only in the case of the 

material offences (of the result), its 

modalities can be analyzed only by 

the simultaneous referring to the deed 

and the consequence, and in case of 

formal offences - only about the direct 

intent in relation to action or inaction. 

Furthermore, today, in a more 

insistent manner the forms of guilt 

(intent and imprudence) in the 

doctrine are analyzed in a 

differentiated way, partially related to 

acts and consequences, even in case 

of material offences. In this respect, it 

is also said that while choosing the 

certain legal-criminal regulation to 

exactly qualify the prejudicial act 

committed, it is necessary, from the 

one hand, to determine the psychic 

attitude displayed by the offender in 

relation to the detrimental act 

committed and, if necessary, to the 

prejudicial effect [9, p. 61]. For 

example, while still being examined 

from the perspective of material 

offence, when describing the 

subjective aspect, it is mentioned that 

water pollution offence is 

characterized by intent or imprudence 

towards the detrimental deed and by 

imprudence towards the prejudicial 

consequences [7, p. 1273]. In the 

specialized Russian literature, there 

are also opinions according to which 

the offense of water pollution is 

characterized as an offence committed 

by intent and imprudence towards the 

action and imprudence towards the 
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generării unor consecințe imateriale (de 

pericol), de agrement sau de altă 

natură, o persoană aruncă substanțe 

toxice în iazul vecinului, iar din cauza 

acestui fapt proprietarul, deși nu a 

suportat careva pierderi materiale, 

pentru că în el nu erau pești, cu acea 

apă nu a irigat, nu a adăpat animalele, 

nu s-a scăldat, etc., totuși suportă unele 

consecințe (imateriale) ce constau în 

blocare posibilității de a valorifica 

obiectivul acvatic respectiv. Deci, în 

situația de față, în pofida faptului că nu 

putem califica fapta drept infracțiune 

contra patrimoniului (art. 197 CP RM), 

contra sănătății persoanei (art. 151, 152 

CP RM) în mod sigur fapta va fi 

calificată drept infracțiune de poluare a 

apei săvârșită din intenție directă față 

de consecințele de pericol. 

Însă, pot exista și situații când 

acțiunea de poluare a apei poate fi 

săvârșită și considerată drept cale sau 

mijloc prin care a fost atins alt scop 

infracțional. În asemenea caz, chiar 

dacă prin infracțiunea de poluare a apei 

făptuitorul și-a dorit survenirea 

urmărilor de rezultat (intenție directă), 

cum ar fi: moartea peștelui, a 

animalelor ce se vor adăpa cu această 

apă, decesul persoanei, cu toate că 

identificăm o intenție directă și față de 

consecințele de rezultat, până la urmă 

acestea deviază de la componenta 

acvatică, atentând deja la alte valori 

decât apa. Ea fiind folosită drept mijloc 

pentru atingerea scopului infracțional, 

iar cu această ocazie fapta va fi califică 

drept infracțiune de poluare a apei 

(înainte de toate), în concurs cu 

consequences [19, p. 42].  

Thus, we notice that water 

pollution offence may be committed 

as by direct intent, so and by 

imprudence towards the deed.  

The same situation remains valid in 

the case of considering the water 

pollution offense as a formal one. 

Thus, we will always say that the 

action of introducing into the water in 

any way and by any means harmful 

substances of any kind may be 

committed by direct intent (the 

offender wished to carry out these 

actions) and in case when the 

consequences of the outcome 

(damage) are present, we will affirm 

that the offender from the psychic 

point of view manifested towards 

them imprudence in all its forms. 

Although the offence of water 

pollution is often committed by direct 

intent towards the detrimental deed, 

the situations in which it may be 

committed also by direct intent in 

relation to consequences are not 

excluded. For example, for the 

purpose of generating non-material 

(those of danger), recreational or 

other consequences, a person throws 

toxic substances into the neighbor's 

pond, and for this reason the owner, 

although he has not suffered any 

material loss, since there were not fish 

in it, he did not used the water from it 

for irrigation, for animals, for 

swimming, etc., however, he suffers 

some (non-material) consequences 

consisting in losing the possibility to 

efficiently use this water body. Thus, 
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infracțiunea prevăzută la art. 145 alin. 2 

lit. m) CP RM în cazul în care a dus la 

decesul persoanei. Așa ar trebui să fie 

calificată, cel puțin, pentru că în 

prezent se consideră că ultima o 

absoarbe pe prima stabilind o pedeapsă 

mai aspră, evident, ne având 

aplicabilitate aici noua structură a 

normei de la art. 229 CP RM, aceasta 

fiind aplicată doar cauzării decesului 

persoanei din imprudență ca urmare a 

săvârșirii infracțiunii de poluare a apei. 

Or, după cum se mai afirmă, în privința 

provocării decesului persoanei, 

făptuitorul acționează din imprudență, 

iar în cazul constatării vinovăției 

intenționate, acțiunile lui sunt calificate 

drept infracțiune contra vieții și 

sănătății persoanei [8, p. 478]. 

În acest context observăm că 

infracțiunea de poluare a apei poate fi 

săvârșită și din intenție directă față de 

consecințe, fapt care contrazice poziția 

unor penaliști [3, p. 291] care susțin că 

infracțiunile ecologice nu pot fi 

săvârșite intenționat, prin urmare 

poluarea intenționată a apei trebuie de 

calificat drept infracțiune de diversiune. 

Da, poluare intenționată a apei poate fi 

calificată ca diversiune, însă în toate 

situațiile aceasta urmează a fi calificată 

numai cu luarea în considerare a 

atitudinii psihice față de consecințe, 

corelate în mod obligatoriu cu scopul 

urmărit. Spre exemplu, dacă făptuitorul 

poluează apa din intenție directă și în 

scopul slăbiri bazei economice și 

capacității de apărare a statului, atunci 

fapta va fi calificată drept diversiune în 

temeiul art. 343 CP RM.  

in this case, despite the fact that we 

cannot qualify the deed as an offence 

against the heritage (Article 197 of 

the Criminal Code of RM), a person's 

health (Article 151, 152 of CC of 

RM), the deed will be certainly 

qualified as a water pollution offense 

committed by direct intent in relation 

to the consequences of danger. 

However, there may also be 

situations when the action of water 

pollution may be committed and 

considered as a way or means by 

which another criminal purpose has 

been reached. In such a case, even if 

by water pollution offense the 

offender wished the consequences of 

the result (direct intent) to occur, such 

as killing fish, or animals that will be 

watered in this pond, or a homicide, 

although we identify direct intent and 

towards the consequences of the 

result, finally this deviates from the 

water component, already involving 

values other than water. Being used as 

a means of achieving criminal 

purpose, and on this occasion the deed 

will be directly qualified as a water 

pollution offense (first of all), as 

compared with the offense set forth in 

art. 145 paragraph 2 m) CC of RM, if 

it resulted in the death of the person. 

This is how it should be qualified; at 

least because nowadays it is 

considered that the latter substitutes 

the previous imposing in such a way 

harsher punishment, obviously 

without applying here the new 

structure of the provision of art. 229 

of CC of RM, this being applied only 
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Deci, reieșind și din prevederile 

legislației penale europene în 

compartimentul infracțiuni ecologice, 

acestea sunt considerate fapte săvârșite 

din intenție. Bunăoară, în Spania, 

infracțiunile de mediu sunt infracțiuni 

săvârșite cu intenție. Subiectul trebuie 

să aibă conștiință și voința de a realiza 

un act de poluare care nu respectă 

reglementarea administrativă care 

protejează mediul. În dreptul german, 

acționează același principiu: un 

comportament nu este infracțional atâta 

timp, cât autorul său nu a acționat cu 

intenție, cu excepția cazurilor în care 

legea incriminează și faptele săvârșite 

din culpă. Din acest punct de vedere, 

infracțiunile ecologice sunt infracțiuni 

comise cu intenție [10, p. 279]. Cu 

toate acestea, în literatura juridică de 

specialitate [3, p. 291], se mai susține 

că după latura subiectivă, infracțiunea 

de poluare a apei este caracterizată a fi 

săvârșită prin imprudență sau prin două 

forme de vinovăție. Într-adevăr, în 

cazul în care infracțiunea de poluare a 

apei este urmată de daune, spunem că 

ea este săvârșită cu două forme de 

vinovăție: atunci când făptuitorul, 

săvârșind cu intenție o faptă prevăzută 

de legea penală, produce din 

imprudență un rezultat mai grav sau un 

rezultat în plus față de acela prevăzut, 

urmărit și acceptat [23, p. 61]. În 

literatura de specialitatea această formă 

de vinovăție este numită 

praeterintenție, intenție depășită sau 

intenție dublă. Clar, infracțiunea 

săvârșită din praeterintenție nu ne dă 

temei să credem că știința dreptului 

to homicide by negligence as the 

result of committing the offense of 

water pollution. Or, how it is also 

affirmed, in terms of causing death of 

a person, the offender acts 

imprudently, and if the intentional 

guilt is established, his actions are 

qualified as a crime against the life 

and health of the person [8, p. 478]. 

In this context, we observe that the 

offense of water pollution may also be 

committed by direct intent to 

consequences, that contradicts the 

position of some criminalists [3, p. 

291], which claim that environmental 

offenses cannot be intentionally 

committed; therefore, the deliberate 

water pollution needs to be qualified 

as a diversion. Yes, deliberate water 

pollution may be qualified as 

diversion, but in all cases it will only 

be qualified by taking into account the 

psychic attitude towards 

consequences, which are necessarily 

correlated with the aim pursued. For 

example, if the offender pollutes the 

water by direct intent and for the 

purpose to weaken the economic base 

and the state's defense capability, then 

the deed will be qualified as diversion 

under the art. 343 of CC of RM. 

Thus, according to the provisions 

of the European criminal legislation in 

regards to ecological offenses, these 

are considered to be the acts 

committed by intent. For example, in 

Spain, environmental offenses are 

intentional offenses. The subject must 

be aware and willing to execute a 

pollution act that does not respect the 
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penal recunoaște și o a treia formă de 

vinovăție situată între intenție și 

imprudență, ci că există unele categorii 

de infracțiuni săvârșite cu două forme 

de vinovăție. Este și cazul infracțiunii 

de poluare a apei care, în sensul 

legislației noastre ar trebui să cunoască 

un șir de agravante, deoarece doar în 

cazul existenței acestora putem vorbi 

despre praeterintenție (poluarea apei 

soldată cu moartea animalelor, 

îmbolnăvirea oamenilor sau chiar 

decesul din imprudență a acestora). Or, 

acest lucru este susținut și de doctrina 

română [11, p. 115], acolo unde se 

menționează că în anumite modalități 

agravate, infracțiunea de mediu va 

cunoaște în latura subiectivă 

praeterintenția. Aceasta se va întâmpla 

în cazurile în care faptele intenționate 

vor produce urmări mai grave față de 

care atitudinea făptuitorului este una 

specifică culpei. Iată, de fapt, și aici se 

observă că atitudinea făptuitorului față 

de faptă trebuie privită diferențiat în 

comparație cu cea manifestată față de 

consecință (de rezultat) odată ce se 

menționează că în cazul urmărilor, 

atitudinea făptuitorului este specifică 

culpei (ce semnifică greșeală, 

imprudență). 

Totuși, pe fonul clarificării 

instituției vinovăției depășite, 

considerăm necesar să venim cu 

precizarea că în cazul infracțiunii de 

poluare a apei, ea trebuie să fie 

considerată doar atunci când făptuitorul 

în momentul săvârșirii manifesta 

intenție directă atât față de acțiune, cât 

și față de consecințele de pericol 

administrative regulations, protecting 

the environment. Under the German 

law, the same principle is used: the 

conduct is not criminal as long as its 

author has not acted intentionally, 

except for the cases when the law 

incriminates the offences committed 

by fault. From this point of view, 

ecological offenses are committed 

intentionally [10, p. 279]. However, in 

the specialized legal literature [3, p. 

291] it is also claimed that according 

to the subjective aspect, water 

pollution offense is characterized by 

imprudence or two forms of guilt. 

Indeed, if the offense of water 

pollution is followed by damages, we 

say that it is committed by involving 

two forms of guilt: when the offender 

deliberately committing the offence, 

provided by criminal law, produces 

by imprudence a more serious result 

or a result additional to the provided 

one, investigated and accepted [23, p. 

61]. In specialized literature, this form 

of guilt is called praiterintentia, 

oblique intent or dual intent. It is 

clear that the offense committed by 

praiterintentia does not give us the 

reason to believe that the science of 

criminal law recognizes some third 

form of guilt between intention and 

imprudence, but that there are some 

categories of the offences committed 

by involving two forms of guilt. This 

is also about the case of a water 

pollution offense which, in terms of 

our legislation, should be aware of a 

series of aggravates, because only in 

the case of their existence we can 
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(poluare) pe care inițial și le dorea, însă 

din anumite cauze au survenit unele 

mai grave decât cele la care se aștepta. 

Spre exemplu, prin acțiunea de poluare 

a apei din iazul ce aparține vecinului, 

făptuitorul urmărea scopul determinării 

proprietarului de a nu o folosi, însă 

după ce acesta s-a scăldat, a decedat 

din cauza îmbolnăvirii. În această 

situație persoana va fi sancționată 

potrivit art. 145 CP RM, fiind în 

prezența omorului intenționat săvârșit 

prin praeterintenție, aplicat cu luarea în 

considerare a prevederilor de la art. 19 

CP RM (dacă, drept rezultat al 

săvârşirii cu intenţie a infracţiunii, se 

produc urmări mai grave din 

imprudență...... infracţiunea se 

consideră intenţionată). În cazul în 

care, aceeași persoană a aruncat deșeuri 

sau alte substanțe toxice în iazul 

vecinului fără a-și manifesta vreo 

intenție față de consecință, iar în urma 

acestui fapt persoanei i s-au cauzat 

leziuni corporale grave sau deces, nu 

suntem în prezența infracțiunii de 

poluare a apei săvârșită cu 

praeterintenție, ci în prezența 

eventualului art. 229 alin. 4 CP RM. 

Spunem eventualul, deoarece optăm 

spre a modifica structura actualei 

norme de la art. 229 CP RM prin a 

recurge la includerea agravantelor, 

astfel încât alin. 4 să prevadă 

răspunderea pentru decesul persoanei 

ca urmare a acțiunilor de poluare a 

apei. Anume astfel trebuie înțeleasă 

esența prevederilor art. 19 din CP RM. 

Or, aici se spune clar că dacă, drept 

rezultat al săvîrşirii cu intenţie a 

speak of praterinintentia (pollution of 

the water aggravated with animals’ 

death, illness of people or even death 

caused by their negligence). This is 

also supported by the Romanian 

doctrine [11, p. 115], where it is 

mentioned that in some aggravated 

ways, the environmental crime shall 

see praeterintentia in the subjective 

aspect. This will happen in cases 

when the intentional offences produce 

more serious consequences towards 

which the attitude of the offender is 

specific to fault. In fact, here too, it is 

observed that the attitude of the 

offender towards the deed must be 

viewed in a way different from that 

manifested in relation to the 

consequences (of the result) once it is 

stated that in case of consequences the 

attitude of the offender is specific to 

fault (meaning mistake, imprudence). 

However, on the background of 

clarification of the institution of 

oblique guilt, we consider it necessary 

to specify that in case of water 

pollution offense, it should be 

considered only when the offender at 

the moment of committing has a 

direct intention both in relation to the 

action and to consequences of danger 

(pollution), initially wanted, but for 

some reason sobtained more serious 

consequences than those expected 

initially. For example, through the 

action of polluting the water in the 

pond owned by the neighbor, the 

offender pursued the aim to make the 

owner not to use it, but further on the 

latter had a swim in it and died 
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infracţiunii, se produc urmări mai 

grave, în sensul că la săvârșirea 

infracțiunii de poluare a apei 

făptuitorul, totuși, intenționa să 

producă urmări, însă nu atât de grave. 

Deci în cel ultim caz, făptuitorul în 

general nu manifesta intenție față de 

consecințe, respectiv va fi sancționat 

pentru omor din imprudență survenit în 

urma poluării apei. Deși în aparență, 

din textul art. 19 CP RM în partea care 

menționează că ...răspunderea penală 

pentru atare urmări survine 

numai dacă persoana a prevăzut 

urmările prejudiciabile, dar considera 

în mod uşuratic că ele vor putea fi 

evitate... indică la imprudența 

făptuitorului față de urmări, totuși 

aceasta nu se referă la atitudinea 

psihică față de urmări în general (ce le-

ar include pe cele inițiale), ci doar la 

imprudența față de urmările mai grave 

ce au depășit intenția inițială a 

făptuitorului. Doar vorbim prin acest 

exemplu în partea respectivă a 

expunerii despre intenția depășită și nu 

despre imprudența depășită. 

În aceste împrejurări, trebuie să 

recunoaștem că norma de la art. 19 CP 

RM se referă în exclusivitate la partea 

consecințelor ce a depășit intenția 

inițială și, doar față de aceasta 

stabilește regula precum că răspunderea 

penală survine numai dacă persoana a 

prevăzut urmările, adică sunt din 

imprudență. 

În context, dacă atitudinea 

făptuitorului față de consecința inițială 

este intenționată, iar față de cea care a 

depășit-o pe prima (urmarea mai gravă) 

because of an illness. In this situation 

the person will be sanctioned 

according to art. 145 of CC of RM, 

being in the presence of intentional 

homicide committed by praiteral 

intent, applied with consideration of 

the provisions of art. 19 of Criminal 

Code of the Republic of Moldova (if 

intentional committing an offense 

results in more serious consequences 

of imprudence...... the offense is 

considered intentional). If the same 

person threw out the waste or other 

toxic substances in the neighbor's 

pond without showing any intent in 

relation to the consequence, and as a 

result of this deed a person was 

caused serious bodily injury or death, 

we are not in the presence of the 

offense of the water pollution caused 

by praeterintentia, but in the presence 

of eventual art. 229, paragraph 4 of 

CC of RM. We say “eventual” 

because we tend to modify the 

structure of the actual clause of art. 

229 of CC of RM by resorting to 

inclusion of aggravants, so that 

paragraph 4 would provide liability 

for the death of a person as a result of 

water pollution. This is how the 

essence of the provisions of art. 19 of 

CC of RM should be understood. Or, 

here, it is clearly said that if deliberate 

committing an offense results in more 

serious consequences, in the sense 

that while committing the offense of 

water pollution the offender, however, 

intended to produce consequences, 

but not to such a severe extent. So in 

the latter case, the offender generally 
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este imprudentă, atunci consecința 

privită ca un tot întreg duce la 

considerarea infracțiunii drept 

intenționate. Însă, dacă atitudinea 

inițială față de consecință este 

imprudentă, iar partea din urmări care 

sunt mai grave sunt, de asemenea 

imprudente, atunci infracțiunea rămâne 

a fi considerată săvârșită tot din 

imprudență (art. 149 CP RM, iar în 

cazul poluării apei, în prezent la art. 

229 CP RM și eventualul art.229 alin. 4 

CP RM). Deci, în toate situațiile, norma 

de la art. 19 CP RM trebuie aplicată 

doar în limita urmărilor mai grave 

generate din imprudență ce depășesc 

cuantumul consecinței inițiale urmărită 

de făptuitor cu intenție directă (intenția 

depășită), fiind considerată o a doua 

infracțiune ce formează o infracțiune 

unică compusă. Or, pe bună dreptate se 

spune că în infracțiunile cu două forme 

de vinovăție este necesar să 

determinăm separat, paralel vinovăția 

intenționată a primei infracțiuni atât 

față de acțiuni, cât și față de consecințe 

[4, p. 172]. De aceea, praeterintenția 

este specifică doar infracțiunilor 

intenționate (vătămarea intenționată 

gravă a integrității corporale care a 

provocat decesul victimei-art. 151 alin. 

4 CP RM, distrugerea sau deteriorarea 

intenționată a bunurilor care s-a soldat 

cu decesul persoanei-art. 197 alin. 2 lit. 

d) CP RM), respectiv, în cazul 

infracțiunii de poluare a apei, atunci 

când fapta este săvârșită din intenție 

față de consecințele de pericol (poluare 

intenționată). În același timp, dacă prin 

săvârșirea aceleiași fapte se urmărește 

has no intention of consequences, 

therefore, he will be sanctioned for 

homicide by negligence resulting 

from water pollution. Although 

obviously the text of art. 19 of the 

Criminal Code of the Republic of 

Moldova in the part stating that“... 

criminal liability for such 

consequences occurs only if the 

person foresaw the injurious 

consequences, but recklessly 

considered that they could be 

avoided...” points to the negligence of 

the offender towards the 

consequences, yet it does not 

generally refer to the psychic attitude 

towards consequences (which would 

include the initial ones), but only to 

negligence towards more serious 

consequences, that exceeded the 

initial intent of the offender. Using 

this example in the respective part of 

the exposition we imply only oblique 

intention and not oblique imprudence. 

Under these circumstances, we 

have to recognize that the provision of 

art. 19 of the Criminal Code of the 

Republic of Moldova refers 

exclusively to the part of the 

consequences that exceeded the initial 

intent, and only in relation to them it 

sets fortha rule that criminal liability 

arises only if the person foresaw the 

consequences, that is to say, they 

were done by imprudence. 

In this context, if the attitude of the 

offender to the original consequence 

is intentional, and to the one that has 

surpassed the previous (the more 

serious consequence) is imprudent, 
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survenirea consecințelor de rezultat 

(omor, diversiune) atunci vom vorbi de 

infracțiunile prevăzute la art. 145 CP 

RM, art. 343 CP RM, etc. Totuși, în 

acest ultim caz normele menționate 

trebuie aplicate în concurs cu art. 229 

CP RM, și eventualul art.229 alin. 1 CP 

RM, deoarece până la urmă, pe lângă 

decesul persoanei mai există și un 

prejudiciu asupra mediului care trebuie 

și el reparat și, respectiv sancționat 

pecuniar. 

Deci, pentru mai multă precizie și 

claritate, în scopul evitării unor 

confuzii la interpretarea și înțelegerea 

esenței textul de la art. 19 CP RM, 

acesta trebuie completat după cum 

urmează: „Dacă, drept rezultat al 

săvârşirii cu intenţie a infracţiunii, se 

produc urmări mai grave care, 

conform legii, atrag înăsprirea 

pedepsei penale şi care nu erau 

cuprinse de intenţia făptuitorului, 

răspunderea penală pentru atare 

urmări survine numai dacă persoana a 

prevăzut urmările prejudiciabile mai 

grave, dar considera în mod ușuratic 

(imprudență) că ele vor putea fi evitate 

.....”. Printre altele, încă odată 

observăm că în limitele uneia și 

aceleiași infracțiuni se produc două 

atitudini psihice distincte ale 

făptuitorului, una față de acțiune și alta 

față de consecințe [18], [17, p. 158-

178], fără ca vinovăția să fie 

considerată mixtă. 

Dacă tot am ajuns a discuta despre 

imprudență, amintim că infracțiunea de 

poluarea a apei, în majoritatea cazurilor 

este săvârșită din imprudență față de 

then, the consequence regarded as a 

whole leads to the consideration of 

the offense as intentional. However, if 

the initial attitude towards the 

consequence is imprudent and the part 

of the more serious consequences are 

also imprudent, then the offense 

remains to be regarded as committed 

also by recklessness (article 149 of 

CC of the Republic of Moldova, and 

in case of water pollution, actually in 

article 229 of CC of RM and 

eventually art.229 paragraph 4 of CC 

of RM). Thus, under all the 

circumstances, the provision of art. 19 

of CC of RM should be applied only 

to the extent of the more serious 

effects generated by imprudence 

exceeding the amount of the initial 

consequence pursued by the offender 

by direct intent (oblique intent), being 

considered the second offense 

constituting a single composite 

offense. However, it is rightly said 

that in offenses with two forms of 

guilt it is necessary to determine 

separately, in parallel, the intentional 

guilt of the first offense both with 

regard to actions and consequences 

[4, p. 172]. Therefore, praeterintentia 

is specific only to the intentional 

offenses (intentionalserious bodily 

injury that caused the death of the 

victim - article 151, paragraph 4 of 

the Criminal Code of RM, the 

intentional destruction or damage of 

the goods that resulted in the death of 

a person-article 197 paragraph 2 (d) 

of CC of RM), respectively, in case of 

water pollution offense, when it is 
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consecințe.  

Spunem în majoritatea cazurilor, 

pentru că sunt admise și situațiile în 

care făptuitorul ar acționa cu intenție 

directă dorindu-și survenirea doar a 

consecințelor de pericol (poluarea 

apei). Însă există cazuri când prin 

poluare apei se urmărește scopul 

distrugerii unor bunuri, produse, sau 

chiar decesul persoanei (consecințe de 

rezultat). De aceea spuneam mai sus că 

intenția și imprudența trebuie de 

analizat diferențiat atât față de acțiune 

sau inacțiune, cât și față de consecințe, 

indiferent dacă sunt de pericol sau de 

rezultat. În acest sens, în doctrina 

penală se susține că suntem în prezența 

unei intenții directe nu numai față de 

scopul final (în cazul nostru decesul 

persoanei), ci și față de urmarea 

(poluarea apei) ce constituie mijlocul 

necesar pentru realizarea scopului 

prestabilit. De cealaltă parte, spunem că 

nici o infracțiune de poluare a apei 

soldată cu urmări mai grave (care în 

totdeauna sunt de rezultat) nu poate fi 

săvârșită din intenție față de consecința 

de rezultat, deoarece în acest caz ea nu 

va mai fi calificată astfel, ci în funcție 

de categoria consecințelor produse și 

dorite de făptuitor, se va califica în una 

din infracțiunile intenționate contra 

sănătății, patrimoniului, etc. Și aici, 

atitudinea imprudentă a făptuitorului 

trebuie analizată în parte, față de faptă 

și față de consecință. Dacă în cazul 

manifestării intenției față de faptă nu 

există și o intenție față de consecință, 

atunci în cazul săvârșirii faptei din 

imprudență și consecința tot se 

committed by intent to the 

consequences of danger (intentional 

pollution). At the same time, if by 

committing the same offense the 

consequences of result (murder, 

diversion) are followed, then we shall 

speak of the offenses provided in 

article 145 of CC of RM, art. 343 of 

CC of RM, etc. However, in the latter 

case the above mentioned 

provisionsshall be applied in 

concurrence with art. 229 of CC of 

RM, and eventually article 229 

paragraph of 1 CC of the Republic of 

Moldova, because after all, besides 

the death of the person, there is also 

an environmental damage that must 

be recovered and financially 

penalized. 

Thus, for better precision and 

clarity, in order to avoid confusion in 

interpreting and understanding the 

essence of the text of Art. 19 of CC of 

RM, it should be amended as follows: 

"If, as a result of intentional 

committing an offense, there have 

been produced more serious 

consequences which, according to the 

law, provide greater criminal 

sentence and which were not covered 

by the intention of the offender, the 

criminal liability for such 

consequences occurs only if the 

person foresaw more serious 

prejudicial consequences, but 

recklessly considered (imprudence) 

that they could be avoided ...". 

Among the other things, once again 

we observe that within one offense 

there are two distinct psychic attitudes 
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datorează imprudenței.  

Fără îndoială, după cum se mai 

susține, infracțiunea de mediu va fi 

comisă cel mai adesea cu o atitudine 

psihică ce corespunde culpei, atât din 

punct de vedere intelictiv, cât și volitiv. 

Neglijența și ușurința vor fi cele care se 

vor regăsi cel mai adesea în latura 

subiectivă a unei infracțiuni care face 

parte din grupul faptelor de mediu [11, 

p. 115]. 

Potrivit literaturii de specialitate, dar 

reieșind și din prevederile art. 18 CP 

RM, imprudența cunoaște și ea două 

modalități: încrederea exagerată 

(persoana îşi dădea seama de 

caracterul prejudiciabil al acţiunii sau 

inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei 

prejudiciabile, dar considera în mod 

uşuratic că ele vor putea fi evitate) și 

neglijența (persoana îşi dădea seama 

de caracterul prejudiciabil al acţiunii 

sau inacţiunii sale, nu a prevăzut 

posibilitatea survenirii urmărilor ei 

prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să 

le prevadă).  

Deși se susține că infracțiunea de 

poluare a apei este întotdeauna 

săvârșită din intenție față de faptă, 

totuși nu excludem că aceasta s-ar 

putea comite și din imprudență față de 

faptă, însă e vorba mai mult de 

încredere exagerată întâlnită doar în 

cazurile de poluare accidentală. Spre 

exemplu, șoferul camionului care 

transporta substanțe toxice fiind 

încrezut în sine că va putea circula în 

curbă cu viteza de 80 km/h, s-a 

răsturnat, astfel substanțele toxice 

deversându-se pe sol sau în apă a 

of the offender, one towards the 

action and the other towards the 

consequences [18], [17, pp. 158-178], 

the guilt not being considered as 

mixed. 

If we have come to talk about 

recklessness, we remember that the 

pollution of water, in most cases, is 

done by imprudence to consequences.  

We state this in most cases, 

because the situations when an 

offender would act by direct intent 

willing to bring only the 

consequences of danger (water 

pollution) are also admitted. But there 

are cases when water pollution is 

aimed at destroying goods, products, 

or even the death of the person 

(consequences of result). That is why 

I have mentioned above that intent 

and imprudence should be analyzed in 

a differentiated way both in relation to 

action or inaction, and of 

consequences, whether they are 

consequences of danger or result. In 

this sense, in the criminal doctrine it 

is supported the idea that we are in the 

presence of a direct intent not only 

towards the final goal (in our case the 

death of the person), but also to the 

consequence (water pollution), which 

is the necessary means to achieve the 

preset goal. On the other hand, we say 

that no offense of water pollution 

resulting in more serious 

consequences (which are always 

consequences of the result) cannot be 

committed by intent towards the 

consequences of the result, because in 

this case it will no longer be qualified 
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cauzat poluarea ei. Fapta respectivă 

urmează a fi califică drept infracțiune 

de poluare a apei din imprudență sub 

forma încrederii exagerate în sine față 

de faptă. Adică, făptuitorul își dădea 

seama de caracterul prejudiciabil al 

acțiunilor sale, însă în mod ușuratic 

credea că nu se vor produce. În cazul 

poluării apei prin acțiuni intenționate, 

făptuitorul manifestă neglijență față de 

consecințe, adică în momentul aruncării 

deșeurilor sau substanțelor toxice în 

apă conștientizează caracterul ilicit al 

faptei, însă nu a prevăzut că acestea pot 

să aducă după sine unele consecințe, 

deși putea și era obligat să le prevadă. 

În acest ultim caz, făptuitorul considera 

că acțiunile sale nici de cum nu vor 

duce la poluarea apei, adesea 

considerându-le chiar lipsite de 

ilegalitate, ne prevăzând astfel că pot 

exista și consecințe, încercând prin 

aceasta să-și atingă scopul de profit, 

adesea prin economisirea banilor odată 

ce evită să întreprindă acțiuni prescrise 

de legislația în domeniul protecției 

mediului. De fapt, majoritatea 

activităților de poluare a apei sunt 

realizate conștient și volitiv de către 

făptuitor considerând în mod ușuratic 

că consecințele nu vor surveni, iar în 

majoritatea cazurilor, că acestea nu vor 

fi observate. Aceste semne ale laturii 

subiective, de fapt, indică la ideea că 

majoritatea infracțiunilor de poluare a 

apei sunt săvârșite din imprudență față 

de consecințe. După cum observă și 

unii autori ruși [16, p. 62], marea 

majoritate a infracțiunilor ecologice 

sunt săvârșite din imprudență 

as such, but according to the category 

of consequences produced and wished 

by the offender, it will be qualified as 

one of the intentional offenses against 

health, heritage, etc. And here, the 

imprudent attitude of the offender 

must be examined in part, in relation 

to the act and the consequence. If, in 

case when the intent towards the deed 

is not manifested and the intent 

towards consequence, then in case of 

committing the offence by 

imprudence and the consequence shall 

be also due to imprudence. 

Undoubtedly, as it has been 

supported above, the environmental 

offense will be most often committed 

by the psychic attitude that 

corresponds to the fault, both intent 

and volitional. Negligence and 

recklessness will be those that will be 

most often found in the subjective 

aspect of the offense that is the part of 

environmental offences group [11, p. 

115].  

According to the specialized 

literature, as well as to the provisions 

of art. 18 of the CC of the Republic of 

Moldova, recklessness also knows 

two modalities: exaggerated self-

confidence (the person was aware of 

the harmful nature of his or her 

action or inaction, fore sawits 

prejudicial consequences, but 

recklessly considered that they could 

be avoided ...".) and negligence (the 

person was aware of the harmful 

nature of his or her action or 

inaction, but did not foresee its 

prejudicial consequences, though he 
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(neatenție), atâta timp cât consecințele 

nu sunt prevăzute ori se consideră că 

vor fi evitate. Totodată, la săvârșirea 

infracțiunii de poluare a apei, deși 

adesea nu există un scop infracțional 

bine determinat, există totuși un scop 

ascuns, în multe cazuri cu caracter 

material, legat de obținerea unor 

foloase pecuniare. Prin urmare, un 

scop, așa-zis indirect, este evident și 

unic aproape în toate cazurile, 

obținerea avantajelor pecuniare prin 

economisire, în sensul că se evită a 

suporta cheltuieli pentru evacuare, 

transportare, depozitarea deșeurilor, 

construcția, amenajarea și întreținerea 

depozitelor speciale, a sistemelor de 

canalizare și stocare a apelor reziduale, 

etc. În situația subiecților persoane 

fizice, scopuri de a săvârși această 

infracțiune aproape că nu există, e 

vorba mai mult de o nepăsare față de 

componentele de mediu sau de 

numeroase motive sau cauze mai bine-

zis: lipsa de surse financiare pentru 

construcția sistemelor de canalizare a 

apelor reziduale, lipsa de educație 

ecologică, cunoștințe în domeniul 

gestionării corecte a substanțelor 

nocive în agricultură, etc.  

Tocmai în aceste împrejurării se 

resimte importanța, dar în același timp, 

necesitatea expunerii și asupra 

semnelor facultative ale laturii 

subiective, vorbim aici de motivul și 

scopul urmărit de făptuitor la 

săvârșirea infracțiunii de poluare a 

apei. Deși, după esență sunt două 

elemente strâns legate între ele și 

apreciate tot timpul în mod corelativ, 

or she had to be able to foresee them). 

Although it is claimed that the 

water pollution offense is always 

committed by intent towards the deed, 

yet we cannot exclude that this could 

be also committed by imprudence 

towards the deed, however, we have 

to deal more with exaggerated self- 

confidence encountered only in cases 

of accidental pollution. For example, 

the driver of the truck transporting 

toxic substances being self-confident 

of following a road bend at 80 km/h 

got overturned, and the toxic 

substances spilling on the ground or 

water caused its pollution. That act is 

to be classified as an offense of water 

pollution by recklessness in the form 

of exaggerated self-confidence in 

relation to the deed. I mean, the 

offender was aware of the harmful 

nature of his actions, but he recklessly 

thought they would not happen. In 

case of water pollution by intentional 

action, the offender shows negligence 

towards the consequences, i.e. at the 

moment of throwing waste or toxic 

substances in the water he or she is 

aware of the illicit nature of the act, 

but he or she did not foresee that they 

can bring about some consequences, 

although he could and was obliged to 

foresee them. In the latter case, the 

offender considers that his actions by 

no means will lead to water pollution, 

often considering them as lacking 

unlawfulness, without realizing that 

there may be consequences, trying to 

achieve his profit goal, often by 

saving money once he or she has a 
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totuși, ele caracterizează diferențiat 

atitudinea psihică a făptuitorului la 

săvârșirea infracțiunii. Primul ajută la 

detectarea motivației, cauzei sau a 

pasiunii care a determinat persoana la 

săvârșirea infracțiunii, iar scopul 

reflectă obiectivul, rezultatul pe care 

tinde să-l obțină prin săvârșirea 

infracțiunii. Motivul în tot cazul 

precede scopul în procesul plăsmuirii 

interne a intenției criminale, de aceea 

ele sunt considerate elemente 

caracteristice doar infracțiunilor 

intenționate față de consecințe.   

În speță, cu toate că aceste două 

elemente subiective sunt apreciate de 

fiecare dată în mod facultativ, doar 

pentru individualizarea pedepsei 

penale, în cazul unor infracțiuni, 

importanța recurgerii la ele cunoaște 

anumite extremități diametral opuse. 

Dacă, pentru unele infracțiuni ce 

implică poluarea apei, pătrunderea în 

esența atitudinii psihice a făptuitorului 

față de motivul și scopul ce l-a 

determinat să acționeze sau să se abțină 

de la anumite acțiuni nu este necesară 

(lipsită de interes), atunci pentru unele 

infracțiuni, acest fapt este obligatoriu. 

Deci, de regulă, identificarea motivului 

și scopului săvârșirii infracțiunii de 

poluare a apei nu prezintă nici un 

interes la individualizarea pedepsei. Or, 

în cazul în care ne referim la faptul că 

majoritatea infracțiunilor de poluare a 

apei sunt săvârșite din imprudență față 

de consecințe, fie de pericol sau de 

rezultat, nu putem vorbi de un motiv și 

scop infracțional direct urmărit față de 

acestea. De cealaltă parte, identificare 

voide dunder taking action provided 

by environmental legislation. In fact, 

most water pollution activities are 

consciously and deliberately done by 

the offender, who recklessly considers 

that the consequences will not occur, 

and in most cases, they will not be 

noticed at all. These signs of the 

subjective aspect, in fact, point to the 

idea that most water pollution 

offenses are committed by 

recklessness towards the 

consequences. As some Russian 

authors mention [16, p. 62], the great 

majority of ecological offenses are 

committed imprudently 

(inadvertently), as long as the 

consequences are not foreseen or are 

considered to be avoided. At the same 

time, when committing an offense of 

water pollution, although often there 

is no well-defined criminal purpose, 

but still there is a hidden purpose, in 

many cases of a financial nature, 

related to the obtaining some 

pecuniary benefits. Therefore, so-

called indirect goal is obvious and 

unique almost in all the cases – to 

obtain financial advantages by saving 

in the sense that the expenses for 

evacuation, transport, waste disposal, 

construction, arrangement and 

maintenance of special deposits, 

sewerage and wastewater storage 

systems, etc. are avoided. In the case 

of individuals, the purpose of 

committing this offense almost does 

not exist; it is rather about 

indifference to environmental 

components or numerous reasons or 
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unor motive și scopuri premeditate de 

către făptuitor care nu vizează direct 

sau nu se limitează la poluare apei, ci 

decesul persoanei, pricinuirea unor 

pierderi materiale (moartea peștelui, 

distrugerea culturilor agricole în urma 

irigării cu apa poluată), slăbirea bazei 

economice a statului, ne duce deja la 

altă componență de infracțiune, apa 

poluată constituind aici doar un mijloc 

de săvârșire a infracțiunii de omor, etc., 

un instrument modelat în așa fel 

(modificată compoziția apei) încât să 

fie util pentru săvârșirea unei alte 

infracțiunii intenționate. În cazul de 

față, poluarea apei nu constituie în sine 

o infracțiune, ci coincide, se contopește 

cu mecanismul prin care se realizează 

acțiunea în calitate de element al faptei 

ce constituie la rândul său semnul 

(fapta prejudiciabilă) unei alte 

infracțiuni intenționate (art. 145, 151, 

197 CP RM etc.), iar pedeapsa, care 

este una mai gravă, ar cuprinde-o, într-

un fel sau altul, și pe cea stabilită 

pentru poluare. În alte cazuri, poluarea 

intenționată a apei în scopul slăbirii 

bazei economice a statului constituie un 

semn obligatoriu pentru considerarea 

altor infracțiuni, în cazul de față a 

diversiunii (art. 343 CP RM) și nici de 

cum a infracțiunii de poluare a apei. 

Deci, observăm că scopul acțiunilor 

de poluare a apei nu constituie un semn 

facultativ al acestei componențe (229 

CP RM), ci mai degrabă un semn 

obligatoriu necesar a fi apreciat pentru 

calificarea altor infracțiuni decât cea de 

poluare a apei sau în unele cazuri 

coincide cu scopul acestora. Ori, scopul 

better said causes: lack of financial 

sources for construction of 

wastewater sewerage systems, lack of 

ecological education, knowledge in 

the field of proper management of 

harmful substances in agriculture, etc. 

It is precisely these circumstances 

in which the importance makes itself 

felt, but at the same time, the 

necessity of exposing the facultative 

signs of the subjective aspect, we are 

talking here about the motive and the 

purpose pursued by the offender of 

committing the offense of water 

pollution. Although, according to 

their essence, there are two elements 

closely interrelated and appreciated 

all the time in a correlative manner, 

however, they differentiate the 

psychic attitude of the offender in 

committing the offense. The first 

helps to detect the motivation, cause, 

or passion that made the person 

commit the offense, and the purpose 

reflects the objective, the result he 

seeks to achieve by committing the 

offense. The motive in all cases 

precedes the purpose in the process of 

internal invention of criminal intent, 

that is why they are considered to be 

the elements characteristic only of the 

offenses by intent towards the 

consequences. 

In this case, although these two 

subjective elements are every time 

appreciated in an optional way, only 

for the individualization of the 

criminal penalty, in case of certain 

offences the importance of resorting 

to them is known to be diametrically 
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urmărit la săvârșirea infracțiunii 

constituie un semn facultativ util și 

necesar la individualizarea răspunderii 

și pedepsei penale, aprecierea 

personalității infractorului și nu la 

calificarea infracțiunilor, distingerea 

unor categorii de infracțiuni de altele, 

cum se întâmplă în situația descrisă mai 

sus. În cazul infracțiunii de poluare a 

apei, mai degrabă contează aprecierea 

gradul consecințelor prejudiciabile 

decât scopul săvârșirii infracțiunii, fapt 

care determină identificarea 

circumstanțelor agravante. Însă, în 

același timp, nu trebuie de confundat 

scopul infracțiunii cu consecințele 

acesteia. Primul constituie atitudinea 

psihică lăuntrică a persoanei față de 

rezultatul urmărit pe care și-l va atribui 

doar sine, pe când consecințele 

prejudiciabile constituie urmările ce 

reflectă realitatea obiectivă, depășind 

chiar năzuința internă a făptuitorului. 

Prin săvârșirea infracțiunii de poluare a 

apei, făptuitorul în sine urmărește 

scopul economisirii din contul 

resurselor acvatice care pot găzdui și 

alte impurități, deșeuri, fără a fi 

observat efectul, pe când în realitate pot 

apărea consecințe mult mai mari decât 

cele la care acesta s-a așteptat. În acest 

context, nu trebuie să uităm că în 

materie de consecințe, infracțiunea de 

poluare a apei, adesea, este o 

infracțiune săvârșită din imprudență, iar 

în cazul acestor categorii de 

componențe, motivul și scopul este 

lipsit de interes în procesul calificării 

[22, p. 342].  

 

opposed. If, for some offenses 

involving water pollution, gaining an 

insight into the offender's psychic 

attitude to the motive and purpose 

which led him to act or to refrain from 

certain actions is not necessary (not 

interesting), then for some offenses, 

this fact is obligatory. Thus, as a rule, 

identifying the cause and purpose of 

committing a water pollution offense 

has no interest in individualizing the 

punishment. However, if we are 

referring to the fact that most water 

pollution offenses are committed by 

recklessness to consequences, either 

of danger or of result, we cannot 

speak of a direct motive and criminal 

pursuit in relation to them. On the 

other hand, the identification of 

motives and purposes intended by the 

offender who is not directly aimed at 

or limited to water pollution, but the 

death of the person, causing material 

loss (death of fish, agricultural crops 

failurebecause of the polluted water 

used for irrigation), weakening 

economic situation of the state, 

already leads us to another crime 

component, the polluted water 

constituting here only a means of 

committing the crime of homicide, 

etc., a tool designed in such a way 

(modified composition of water) as to 

make it useful for committing another 

intentional offense. In this case, water 

pollution does not constitute an 

offense itself, but coincides, merges 

with the mechanism by which the 

action is carried out as an element of 

the deed which in its turn constitutes 
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Concluzii 

 

Oamenii nu iau în considerație, la ce 

consecințe catastrofale poate aduce 

poluarea neatentă a mijloacelor 

mediului înconjurător, inclusiv apa. 

Analizând situația infracțională 

ecologică (de mediu) din Republica 

Moldova, în special infracțiunea de 

polure a apei ne permite să ajungem la 

o concluzie, că organele de aplicare a 

normelor de drept nu prea se grăbesc 

sau nu doresc să pornească cauze 

penale pe infracțiunea de poluare a 

apei, bazată pe legea penală actuală, 

foarte slab lucrează la prevenirea și 

descoperirea infracțiunilor ecologice 

(inclusiv infracțiunea de poluarea apei). 

Având în vedere, că în această situație 

este greu de a demonstra atitudinea 

psihologică (latura subiectivă) față de 

fapta infracțională și urmările 

prejudiciabile, face ca multe persoane 

să fie liberate de la răspundere penală. 

Latura subiectivă este unul din cele 

patru elemente cheie la formarea 

componenței de infracțiune de poluarea 

apei., determinarea cu exactitate a 

acesteia va avea importanță la 

calificarea infracțiunii. Vinovăția la 

infracțiunea prevăzută la art. 229 CP 

RM este exprimată în ambele forme 

prevăzute de legea penală atât din 

intenție cât și din imprudență, însă nu 

este indicat expres în conținutul 

articolului. Ceea ce face să specificăm 

și să susținem că vinovăția la art. 229 

CP RM se manifestă prin  intenție sau 

imprudență față de fapte și întotdeauna 

imprudență față de consecințe, acest 

the sign (prejudicial act) of another 

intentional offense (Article 145, 151, 

197 of CC of RM, etc.), and the 

punishment, which is more serious, 

would, in one way or another, include 

and the one imposed for the pollution. 

In other cases, deliberate water 

pollution in order to weaken the 

state's economic base is a mandatory 

sign for considering other offenses, 

diversion in this case (Article 343 of 

CC of RM) and by no means the 

offense of water pollution. 

Thus, we note that the purpose of 

water pollution actions is not an 

optional sign of this component (229 

of CC of RM), but it is rather a 

mandatory sign necessary to be 

appreciated for the qualification of the 

offenses other than water pollution or 

in some cases, it coincides with their 

purpose. Or, the purpose pursued in 

committing the offense constitutes a 

helpful optional sign and necessary 

for individualization of criminal 

liability and punishment, the 

assessment of the offender's 

personality and not for classification 

of offenses, distinction of certain 

categories of offenses by others as it 

is in the above mentioned case. In 

case of a water pollution offense, it is 

more important to assess the degree of 

harmful consequences than the 

purpose of committing the offense, 

which determines the aggravating 

circumstances. However, at the same 

time, the purpose of the offense shall 

not be confused with its 

consequences. The first is the inner 
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fapt trebuie consemnat expres în 

conținutul de bază a articolului și 

propunem legiuitorului să modifice 

conținutul art. 229 CP RM. 

Totodată, ca concluzie, este 

important de remarcat și faptul că 

pentru infracțiunea specificată la art. 

229 CP RM, motivul și scopul nu este 

prevăzut în calitate de semn obligatoriu 

al laturii subiective. Prin urmare, 

deseori infracțiunea de poluarea apei se 

consideră a fi comisă fără un anumit 

motiv și scop. Din aceste considerente, 

evitarea determinării motivului și 

scopului în cazul infracțiunii de poluare 

apei nu influențează cu nimic procesul 

calificării acesteia sau individualizării 

pedepsei ce urmează a fi aplicată și nu 

trebuie confundat cu însăși acțiunea 

prin care se săvârșește o altă infracțiune 

(spre exemplu, diversiunea). Or, în 

cazul diversiunii scopul constă în 

slăbirea bazei economice a statului și 

nu poluarea apei.  
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and detection of environmental 

offenses (including water pollution 

offense). Considering that in this 

situation it is difficult to demonstrate 

the psychological attitude (the 

subjective aspect) to the offense and 

prejudicial consequences, it exempts 

many people from criminal liability. 

 The subjective aspect is one of 

the four key elements in forming the 

composition of water pollution 

offense, its precise determination will 

be important in qualification of the 

offense. The guilt of the offense set 

forth in article 229 of CC of the 

Republic of Moldova is expressed in 

both forms provided by criminal law 

as intentionally, so and imprudently, 

but it is not expressly indicated in the 

content of the article. What makes us 

specify and support that the guilt in 

art. 229 of CC of the Republic of 

Moldova is manifested by intent or 

imprudence towards the deeds and 

always recklessness towards the 

consequences must be expressly 

mentioned in the basic content of the 

article and we propose that legislator 

amends the content of art. 229 of CC 

of RM.   

At the same time, as a conclusion, 

it is also important to note that for the 

offense specified in art. 229 of CC of 

RM, the motive and purpose are not 

set forth as an obligatory sign of the 

subjective aspect. Therefore, often the 

water pollution offense is considered 

to be committed without a specific 

motive and purpose. For these 

reasons, avoiding the determination of 
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the motive and purpose in case of 

water pollution offense does not affect 

the process of its qualification or the 

individualization of the punishment to 

be applied and should not be confused 

with the very act by which another 

offense is committed (for example 

diversion). Or, in case of diversion, 

the aim is to weaken the economic 

base of the state and not to pollute 

water. 
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Rezumat: Pentru a transporta mărfuri 

periculoase, trebuie să se ia măsurile 

adecvate, conform naturii şi importanţei 

riscurilor previzibile, pentru a evita 

producerea de daune sau prejudicii şi, dacă 

este cazul, a reduce la minimum efectele 

acestora. Atunci când siguranţa publică 

riscă să fie pusă în pericol, trebuie să se 

avizeze imediat forţele de intervenţie şi de 

siguranţă, şi trebuie să se pună la 

dispoziţia acestora informaţiile necesare 

pentru acţiunea lor. Zona producerii unui 

incident/accident care implică mărfuri 

periculoase trebuie atent monitorizată, 

pentru determinarea rapidă a pericolelor şi 

luarea tuturor măsurilor de îndepărtare a 

acestora, precum şi pentru protejarea 

mediului înconjurător şi a vieţii oamenilor 

în timpul primei faze de intervenţie, imediat 

după respectivul incident. Competitivitatea 

unei economii depinde nu numai de 

calitatea tehnică sau de productivitate, ci și 

de calitatea transporturilor în toate 

modurile de transport. 
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Abstract: In order to carry dangerous 

goods, appropriate measures must be 

taken in accordance with the nature and 

significance of the foreseeable risks in 

order to avoid damage or damage and, if 

necessary, minimize their effects. When 

public safety is at risk of being 

endangered, the intervention and safety 

forces must be advised immediately and 

the information necessary for their action 

must be made available to them. The area 

of occurrence of an incident / accident 

involving dangerous goods must be 

closely monitored for the rapid 

determination of hazards and the taking 

of all measures to remove them and for 

protecting the environment and people's 

lives during the first phase of intervention 

immediately after the incident. The 

competitiveness of an economy depends 

not only on technical or productivity, but 

also on the quality of transport in all 

modes of transport. 

 

 

Keywords: transport on the dangerous 

goods; priority projects; 

 

 

Introduction 

 

With the diversification of goods, 

increasing demand for the 
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materiilor prime şi produselor 

manufacturate, a devenit necesară 

diversificarea şi specializarea 

mijloacelor de transport din punct de 

vedere al capacităţii de transport, al 

dotărilor cu instalaţii de mecanizare şi 

automatizare moderne pentru 

manipularea şi transbordarea 

mărfurilor.  

Sporirea necontenită a volumului 

producţiei materiale, necesitatea 

schimbului de mărfuri, nevoia de 

deplasare la distanţe mari a bunurilor şi 

oamenilor, au constituit factori 

promotori ai dezvoltării ascendente al 

transporturilor de mărfuri periculoase, 

ai adâncirii viziunii muncii şi în cadrul 

acestei activităţi. 

Ca urmare a dezvoltării economiei 

mondiale şi a progresului tehnic din 

acest ultim secol, a crescut şi nivelul 

transporturilor de mărfuri periculoase. 

Transportul internaţional de mărfuri 

periculoase este reglementat de 

acorduri internaţionale. În vederea 

protejării de evenimentele nedorite care 

s-ar putea produce, au fost elaborate la 

nivelul ONU, o serie de măsuri severe, 

cu caracter tehnic şi legislativ, care se 

aplică în traficul intern şi internaţional . 

Măsurile se referă la ambalare, 

manipularea mărfurilor, încărcare în 

mijloacele de transport şi folosirea 

tehnologiilor moderne de transport 

(containerizare, paletizare și 

pachetizare) iar respectarea acestor 

măsuri face posibil transportul în 

siguranţă al mărfurilor periculoase în 

traficul feroviar, rutier, naval, aerian, 

multimodal. Aceste norme sunt 

transportation of raw materials and 

manufactured products, it has become 

necessary to diversify and specialize 

the means of transport in terms of 

transport capacity, equipment with 

modern mechanization and 

automation facilities for the handling 

and transhipment of goods. 

Continuous growth in the volume 

of material production, the necessity 

of freight exchange, the need for long 

distance movement of goods and 

people, have been factors driving the 

upward development of dangerous 

goods transport, the deepening of the 

vision of work and within this 

activity. 

As a result of the development of 

the world economy and technical 

progress of this latter century, grew 

also the transport of dangerous goods. 

International transport of dangerous 

goods is covered by international 

agreements. In view of the protection 

of unwanted events that may occur, 

have been drawn up on the ONU, a 

series of severe measures, technical 

and legislative, to be applied in 

domestic and international traffic. 

Measures relate to packing, 

handling, loading in the means of 

transport and the use of modern 

technology of transport (containers, 

pallets and packets) and compliance 

with those measures makes it possible 

for the safe transport of dangerous 

goods by rail traffic, road, naval, air, 

multi modal. These rules shall be 

approved by international 

organizations and are updated 
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aprobate de către organizaţiile 

internaţionale şi sunt actualizate 

periodic, pentru a se ţine seama de 

progresul tehnic şi de a îmbunătăţi 

siguranţa. În Europa a fost încheiat 

Acordul european referitor la 

transportul rutier internaţional al 

mărfurilor periculoase (A.D.R.), la 

Geneva la 30 septembrie 1957. Tratatul 

de la Maastricht a stabilit competenţa 

Comunităţii Europene pentru a se 

ocupa de siguranţa transporturilor. 

Utilizarea substanţelor chimice a 

rezultat din necesitatea rezolvării unor 

probleme ale umanităţii, dar fără însă a 

cunoaşte consecinţele sau preţul ce va 

trebui plătit ulterior pentru degradarea 

mediului sau a diminuării sănătăţii 

populaţiei. Astăzi, în mod clar, se ştie 

că multe din substanţele chimice 

sintetice sunt suspectate că generează 

daune mediului înconjurător şi sănătăţii 

populaţiei, ele regăsindu-se în 

numeroase produse pe care le 

consumăm zilnic sau fiind prezente în 

mediul în care trăim. 

Sursa îngrijorării o constituie 

deficitul de cunoştinţe despre impactul 

multor chimicale asupra sănătăţii 

umane şi mediului. Politica UE în 

domeniul chimicalelor trebuie să 

asigure un înalt nivel de protecţie al 

sănătăţii umane şi a mediului, atât 

pentru generaţia existentă cât şi pentru 

cele viitoare, concomitent cu 

funcţionarea eficientă a pieţii interne şi 

competitivitatea industriei chimice. 

Pentru atingerea acestor obiective, 

principiul precauţiei este fundamental. 

Un alt obiectiv important este 

periodically in order to take account 

of technical progress and the 

improvement of safety. In Europe it 

has been concluded the European 

Agreement concerning the 

international carriage of dangerous 

goods by road (A.D. R.), in Geneva 

on 30 September 1957. The 

Maastricht Treaty established 

European Community competence to 

care for transport safety. 

Use of chemicals resulted from the 

need to solve some of the issues of 

humanity, but without knowing the 

consequences or the price would have 

to be paid later for environmental 

degradation or reduction health of the 

general population. Today, clearly it is 

well-known that many of the synthetic 

chemicals substances are suspected to 

cause damage to the environment and 

to the health of the population, they 

kindred spirits in many products that 

we consume daily or being present in 

the environment in which we live. 

Source of preoccupation is the 

deficit of knowledge about the impact 

of several chemicals on human health 

and on the environment. EU policy in 

the field of chemicals should be such 

as to ensure a high level of protection 

of human health and of the 

environment, both for existing 

generation as well as for the future, at 

the same time as the efficient 

functioning of the internal market and 

the competitiveness of the chemical 

industry. In order to achieve these 

objectives, the precautionary principle 

is fundamental. 
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încurajarea substituirii substanţelor 

periculoase cu substanţe mai puţin 

periculoase, acolo unde există 

alternative adecvate. 

 

1. Clasificarea mărfurilor speciale 

conform codului IMDG 

 

Potrivit Acordului European A.D.R 

au fost stabilite 9 clase de substanțe 

periculoase. Mărfurile periculoase 

(dangerous goods) sunt mărfurile care, 

prin natura lor, pot produce avarii 

celorlalte mărfuri de la bord, pot 

produce prejudicii autovehiculului 

însăşi, pot periclita viaţa sau sănătatea 

echipajului sau pot influenţa stabilitatea 

mediului înconjurător. Pentru a 

standardiza metodele de ambalare, 

stivuire, transport, manipulare, etc., a 

fost elaborat codul IMDG care clasifică 

mărfurile periculoase astfel: 

 

CLASA 1 - EXPLOZIVI 

- Diviziunea 1.1 - substanţe sau 

articole care prezintă riscul exploziei în 

masă; 

- Diviziunea 1.2 - substanţe sau 

articole care prezintă riscul de 

expulzare fără risc de explozie în masă; 

- Diviziunea 1.3 - substanţe sau 

articole care prezintă fie un risc de 

incendiu de un suflu minor, fie un risc 

de expulzare sau ambele riscuri fără 

risc de explozie în masă; 

- Diviziunea 1.4 - substanţe sau 

articole care prezintă un risc 

nesemnificativ; 

- Diviziunea 1.5 - substanţe sau 

articole foarte insensibile cu risc de 

Another important objective is to 

encourage the substitution of the 

dangerous substances with less 

dangerous substances, where there is 

adequate alternatives. 

 

1. Classification of special 

transport in accordance with the 

IMDG 

 

According to European Agreement 

A.D.R. there have been established 9 

classes of dangerous substances. 

Dangerous goods are goods which by 

their nature can cause damage to other 

goods on board, may cause injury to 

engine speed clamp itself, may 

endanger life or health crew or may 

affect stability environment. To 

standardize methods of packaging, 

stowage, transport, handling, etc. was 

drawn up the IMDG Code which 

classifies dangerous goods as follows: 

 

CLASS 1 - EXPLOSIVES 

- Division 1.1 - substances or items 

that show risk of explosion in the 

table; 

- Division 1.2 - substances or 

articles which have a risk of expulsion 

without risk of explosion as a whole; 

- Division 1.3 - substances or items 

that show either a fire hazard of a 

minor breath, or a risk of expulsion or 

both risks without the risk of 

explosion in table; 

- Division 1.4 - substances or items 

that show an insignificant risk; 

- Division 1.5 - substances or items 

very an insensitive with a risk of 
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explozie în masă; 

 

CLASA 2 - GAZE 

- Diviziunea 2.1 - gaze inflamabile; 

- Diviziunea 2.2 - gaze 

neinflamabile; 

- Diviziunea 2.3 - gaze otrăvitoare; 

 

CLASA 3 - LICHIDE 

INFLAMABILE 

- Diviziunea 3.1 - lichide 

inflamabile cu punct de aprindere sub -

18 C; 

- Diviziunea 3.2 - lichide 

inflamabile cu punct de aprindere între 

-18 C și +23 C exclusiv; 

- Diviziunea 3.3 - lichide 

inflamabile cu punct de aprindere între 

+23 C și +61 C inclusiv; 

 

CLASA 4 - SOLIDE 

INFLAMABILE 

- Diviziunea 4.1 - substanţe solide 

inflamabile; 

- Diviziunea 4.2 - substanţe solide 

combustibile spontan; 

- Diviziunea 4.3 - substanţe solide 

care emană gaze inflamabile când se 

umezesc; 

 

CLASA 5 - SUBSTANTE 

OXIDANTE 

- Diviziunea 5.1 - agenţi oxidanţi; 

- Diviziunea 5.2 - peroxizi organici; 

 

CLASA 6 - OTRAVURI 

- Diviziunea 6.1 - substanţe 

otrăvitoare; 

- Diviziunea 6.2 - substanţe 

infecţioase; 

explosion as a whole; 

 

CLASS 2 - GASES 

- Division 2.1 - flammable gases; 

- Division 2.2 - non-flammable 

gases; 

- Division 2.3 - poisonous gases; 

 

CLASS 3 - FLAMMABLE 

LIQUIDS 

- Division 3.1 - flammable liquid 

with a flash point of less than -18 C; 

- Division 3.2 - flammable liquids 

with a flash point between -18 C and 

+23C only; 

- Division 3.3 - flammable liquids 

with a flash point between +23C and 

+61 C including; 

 

CLASS 4 - FLAMMABLE 

SOLIDS 

- Division 4.1 - flammable solids; 

- Division 4.2 - spontaneously 

combustible solids; 

- Division 4.3 - solid substances 

which give off flammable gases when 

they moist; 

 

CLASS 5 - OXIDIZING 

SUBSTANCES 

- Division 5.1 - oxidizing agents; 

- Division 5.2 - organic peroxides; 

 

CLASS 6 - POISONS 

- Division 6.1 - highly poisonous 

substances; 

- Division 6.2 - infectious 

substances; 
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CLASA 7 - SUBSTANŢE 

RADIOACTIVE 

 

CLASA 8 - SUBSTANŢE 

COROZIVE 

 

CLASA 9 - ALTE MARFURI 

PERICULOASE care pot fi orice 

substanţe ce au un caracter periculos 

astfel că prevederile codului se pot 

aplica în cazul transportului lor. 

 

2. Transportul marfurilor speciale 

în U.E 

 

Transportul internaţional se 

efectuează în baza deţinerii unei licenţe 

comunitare, care este însoţită, în cazul 

în care conducătorul auto este cetăţean 

al unei ţări terţe, de un atestat de 

conducător auto. 

Pentru a putea efectua transportul de 

mărfuri periculoase (ADR) este necesar 

a avea: 

- licență de trasnport și, după 

caz,licență de execuție pentru 

vehiculele utilizate la transportul 

mărfurilor periculoase; 

- certificat de agreere pentru 

vehiculul de transport marfă 

periculoasă eliberat de R.A.R; 

- dotări și echipamente necesare 

pentru vehiculul rutier conform 

prevederilor A.D.R; 

- panouri și etichete de pericol 

pentru semnalizare; 

- cerificat A.D.R (certificatul de 

pregătire profesională eliberat de 

Ministerul Transporturilor, prin 

 

CLASS 7 - RADIOACTIVE 

SUBSTANCES 

 

CLASS 8 - CORROSIVE 

SUBSTANCES  

 

CLASS 9 - OTHER 

DANGEROUS GOODS which may 

be any substances which have a 

dangerous character in such a way 

that the provisions of the code may be 

applied in the case of transport. 

 

2. Transport special the U. E. 

 

International transport shall be 

carried out based on possession of a 

Community license, which shall be 

accompanied, where the driver is a 

national of a third country, of a driver 

attestation. 

To be able to carry out transport of 

dangerous goods (ADR) it is 

necessary to have: 

- transport license and, where 

appropriate, license for execution for 

the vehicles used for the transport of 

dangerous goods; 

- agreement certificate for the 

vehicle carrying dangerous goods 

issued by R.A.R; 

- facilities and equipment required 

for the vehicle in accordance with the 

provisions A.D.R.; 

- panels and danger labels for 

signaling; 

- A.D.R. certificate - certificate of 

professional training issued by the 

Ministry of Transport, by Romanian 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 6. Issue 2/2017 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Florin DOBRE 

505 
 

Autoritatea Rutieră Română - ARR) 

pentru conducătorii de vehicule care 

transportă mărfuri periculoase; 

- consilier de siguranță care va 

deține un certificat de pregătire 

profesioanală pentru mărfuri 

periculoase, eliberat de Ministerul 

Transporturilor prin ARR; 

- conducătorul autovehicului care 

transportă marfa periculoasă să dețină 

permis de conducere cu o vechime mai 

mare de un an de la eliberarea acestuia; 

 

Fiecare persoană implicată trebuie 

să conştientizeze pericolul pe care îl 

reprezintă folosirea greşită a mărfurilor 

periculoase. Fiecare trebuie să respecte 

legislaţia în domeniu în conformitate cu 

atribuţiilor lor în cadrul întreprinderii. 

Aceasta se poate aplica în mod egal, de 

exemplu, personalului întreprinderilor 

expeditoare, încărcătoare, 

transportatorului, descărcătoare, 

precum şi celor destinatare. 

Personalul de încredere şi 

responsabil trebuie să se asigure că 

măsurile de securitate funcţionează în 

parametrii eficienţi. În cadrul 

întreprinderii trebuie obţinută şi 

păstrată dovada documentată a 

pregătirii şi experienţei anterioare a 

fiecăruia cu ocazia angajării. 

Întreprinderile trebuie să se asigure 

că toţi angajaţii implicaţi în transportul 

mărfurilor periculoase deţin: licenţe, 

certificate şi documente care atestă 

pregătirea profesională, după caz, şi 

orice fel de permis de muncă necesar, 

etc. 

 

Authority of Road - ARR for drivers 

of vehicles carrying dangerous goods; 

- safety adviser who holds a 

certificate of professional training for 

dangerous goods, issued by the 

Ministry of Transport by ARR; 

- the car driver who transports 

dangerous goods to hold a driver's 

license with a seniority above 1 year 

from its issue. 

 

Each person involved must 

acknowledge the danger it represents 

the use of dangerous goods. Each 

must comply with legislation on the 

matter in accordance with their duties 

in the field. This may apply equally 

to, for example, to staff exporting 

enterprises, chargers, carrier, unship, 

as well as the destination. 

Staff of trust and responsible must 

ensure that the security measures is 

operating within the statement. In 

respect of the enterprise it must be 

obtained and kept documentary 

evidence of previous training and 

experience of each of us with an 

opportunity of employment. 

Enterprises must ensure that all 

employees involved in the transport of 

goods hold: licenses, certificates and 

documents evidencing vocational 

training, as the case may be; and Any 

sort of work permit required, etc. 

 

Community license shall be issued 

by a Member State, in accordance 

with this regulation, to any operator of 

transport of goods by road which 

carries a out transport by road of 
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Licenţa comunitară se eliberează de 

un stat membru, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, 

oricărui operator de transport rutier de 

mărfuri care efectuează transport rutier 

de mărfuri contra cost în numele unui 

terţ și care: 

(a) este stabilit în respectivul stat 

membru în conformitate cu legislaţia 

comunitară și cu legislaţia naţională a 

acelui stat membru; 

(b) este autorizat, în statul membru 

de stabilire, în conformitate cu 

legislaţia comunitară și cu legislaţia 

naţională a statului membru respectiv 

cu privire la accesul la ocupaţia de 

operator de transport rutier de mărfuri, 

să efectueze transporturi internaţionale 

rutiere de mărfuri. 

 

Licenţa comunitară este eliberată de 

autorităţile competente din statul 

membru de stabilire pentru o perioadă 

de până la 10 ani, care poate fi 

reînnoită. 

Licenţele comunitare și copiile 

conforme eliberate înainte de data 

aplicării Regulamentului rămân 

valabile până la data expirării lor. OR9 

002.11.41. 

 

Ţările UE au dreptul de a 

reglementa sau de a interzice 

transportul de mărfuri periculoase pe 

teritoriul propriu, strict din alte motive 

decât cele care ţin de siguranţă în 

timpul transportului. De asemenea, ele 

pot stabili cerinţe specifice de siguranţă 

pentru transportul naţional şi 

internaţional de mărfuri periculoase pe 

goods payed on behalf of a third party 

and which: 

(a) it is established in that Member 

State in accordance with Community 

law and national law of the Member 

State; 

(b) it is authorized in the Member 

State of establishment, in accordance 

with Community and national law of 

the Member State concerned with the 

access to the occupation of road 

transporter of goods, to carry out 

international transports of goods by 

road. 

 

Community license shall be issued 

by the competent authorities of the 

Member State of establishment for a 

period of up to 10 years, which may 

be renewed. 

Community licenses and copies in 

accordance issued before the date of 

application of this Regulation shall 

remain valid until the date and their 

expiring. OR9 002.11.41 

 

EU countries have the right to 

regulate or prohibit transport of 

dangerous goods on its territory, 

strictly for reasons other than those 

which fall within the safety during 

transport. They may also lay down 

specific requirements for national and 

international transport of dangerous 

goods on their territory as regards: 

- transport of dangerous goods 

carried out by vehicles, station 

wagons or vessels intended for inland 

waterways, which is not the subject of 

this Directive; 
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teritoriul lor în ceea ce priveşte: 

- transportul de mărfuri periculoase 

realizat cu vehicule, vagoane sau nave 

destinate căilor navigabile interioare, 

care nu face obiectul acestei directive; 

- în cazuri justificate, utilizarea unor 

rute prestabilite, inclusiv utilizarea unor 

moduri de transport prestabilite; 

- normele speciale pentru 

transportul de mărfuri periculoase în 

trenuri de călători. 

 

Transportul internaţional de mărfuri 

periculoase este reglementat prin 

acorduri internaţionale: ADR*, RID* şi 

ADN*. Aceste norme ar trebui, de 

asemenea, să fie extinse la transportul 

naţional pentru a armoniza în întreaga 

Comunitate condiţiile în care sunt 

transportate mărfurile periculoase şi 

pentru a asigura funcţionarea adecvată 

a pieţei comune în domeniul 

transporturilor. Anexele directivei se 

referă la textele acestor acorduri. 

ADR, RID şi ADN au elaborat o 

listă cu mărfurile periculoase, indicând 

dacă transportul acestora este interzis 

sau nu, definind și cerinţele pentru 

transportul lor, în cazul în care acesta 

este autorizat. Ţările UE pot solicita 

derogări temporare în anumite condiţii. 

 

3. Măsuri propuse de prevenire a 

agresivităţii mărfurilor speciale 

asupra mediului ambient 

 

Pentru prevenirea accidentelor sau 

incidentelor, toţi factorii implicaţi în 

transportul mărfurilor periculoase, şi 

aici enumerăm: expeditor, 

- in justified cases, the use of 

default routes, including the use of 

preset means of transport; 

- special rules for the transport of 

dangerous goods in passenger trains. 

 

International transport of 

dangerous goods is covered by 

international agreements: ADR*, 

RID* and the ADN* . These rules 

should also be extended to national 

transport to harmonize in the entire 

Community the conditions in which 

dangerous goods are transported and 

in order to ensure the proper 

functioning of the common market in 

the field of transport. Annexes to 

Directive refer to the texts of these 

agreements. 

ADR, RID and the DNA have 

drawn up a list of the dangerous 

goods, indicating if the transport of 

this is banned or not and defining 

requirements for their transport in the 

case in which it is authorized. EU 

countries may require temporary 

derogations under certain conditions 

 

3. Measures proposed for the 

prevention of aggressiveness of 

special transport on the 

environment 

 

To prevent accidents or incidents, 

all the factors involved in the 

transport of dangerous goods, and 

here are: distributors, transporters, 

consignee, charger, charger of storage 

tanks, packer, the operator of storage 

tanks or containers, have established 
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transportator, destinatar, încărcător, 

încărcător de cisterne, ambalator, 

operatorul de cisterne sau de 

containere, au stabilite responsabilităţi 

de o manieră neexhaustivă, care se 

întrepătrund, astfel încât eroarea să fie 

practic eliminată. Participanţii la 

transportul de mărfuri periculoase, 

trebuie să fie formaţi profesional pentru 

a corespunde exigenţelor domeniului 

lor de activitate şi de responsabilitatea 

impusă în timpul exercitării activităţilor 

lor. În aceste condiţii vor poseda 

cunoştinţe de specialitate referitoare la 

caracteristicile substanţelor şi 

obiectelor periculoase ce pot fi 

transportate, pericolele prezentate de 

acestea, echipamentele de intervenţie 

necesare, precum şi recomandările 

privind modul în care trebuie să se 

procedeze şi să se acţioneze atunci 

când se produc pierderi (emanaţii, 

scurgeri) sau evenimente (incendii, 

explozii, contaminări) care pun în 

primejdie sănătatea sau viaţa 

oamenilor, periclitează integritatea 

bunurilor materiale (clădiri, construcţii, 

amenajări), ori afectează calitatea 

mediului înconjurător. 

Conştientizarea pericolelor 

prezentate de către mărfurile 

periculoase transportate trebuie să 

privească nu numai expeditorul, 

transportatorul şi destinatarul 

mărfurilor periculoase, ci recomand ca 

primă măsură de maximă importanţă, 

creearea unor echipe specializate care 

să intervină cu maximă promptitudine 

şi profesionalism la 

incidentele/accidentele care implică 

the responsibilities in respect of a 

non-exhaustive manner, which 

intermingle, so that the error is 

practically eliminated. The 

participants to the transport of 

dangerous goods, must be trained 

professionally to meet the 

requirements their field of work and 

the responsibility imposed in the 

exercise of their activities. In these 

conditions they will have specialized 

knowledge relating to the 

characteristics of the materials and 

objects that can be dangerous 

transported, the dangers of these, 

emergency equipment if necessary, as 

well as recommendations on the way 

in which it is necessary to carry out 

and to take action when there are 

losses (odors, leaks) or events (fire, 

explosions, contamination) which 

threaten human life or health, will 

jeopardies integrity material property 

(buildings, construction, facilities), or 

affect quality of the natural 

environment. 

Awareness of dangers submitted by 

the dangerous goods transported 

should concern not only the 

consignor, the carrier and the 

consignee of dangerous goods but I 

recommend as a first step of the 

utmost importance the creation of 

some teams specialized, to intervene 

with the utmost immediacy and 

professionalism to incidents and 

accidents involving dangerous 

goods.This body in its own right, well 

defined with attributions structured 

field on dangerous goods would be 
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mărfuri periculoase. Aceast organism 

de sine stătător, bine definit, cu atribuţii 

structurate pe domeniul mărfurilor 

periculoase, ar putea să împiedice în 

viitor accidentele majore în creştere 

soldate cu pagube materiale, pierderi de 

vieți omeneşti şi poluarea mediului tot 

mai accentuată. Aceste echipe pentru a 

fi eficiente trebuie să existe în fiecare 

județ, să poată opera cu promptitudine 

şi să fie formate din profesionişti care 

să cunoască în amănunțime 

proprietățile mărfurilor periculoase. 

Pompierii în acest moment sunt 

depăşiți de problematica mărfurilor 

periculoase, demonstrând de 

nenumărate ori incapacitatea lor de a 

gestiona acest domeniu. 

Rolul Consilierului de Siguranţă 

ADR este subliniat şi de legislaţia în 

vigoare [Ordinul 1044/2003 actualizat 

cu Ordinul 1934/2006 privind 

aprobarea Regulamentului pentru 

desemnarea,pregătirea profesională şi 

examinarea consilierilor de siguranţă 

pentru transportul rutier, feroviar sau pe 

căile navigabile interioare al mărfurilor 

periculoase], astfel: ,,Întreprinderile 

care încarcă, transportă sau descarcă 

mărfuri periculoase au obligaţia de a 

desemna pentru fiecare punct de lucru 

unul sau mai mulţi consilieri de 

siguranţă, potrivit prevederilor 

reglementărilor în vigoare”. Putem 

spune că această funcţie obligă la 

asumarea unor responsabilităţi care 

necesită în primul rând o temeinică 

cunoaştere a legislaţiei şi a Acordului 

ADR şi transpunerea lor în viaţa de zi 

cu zi în cadrul întreprinderilor. 

able to prevent major accidents in the 

future major accidents in growing 

resulting in property damage, loss of 

human lives and the pollution of the 

environment is more pronounced. 

These teams to be effective they must 

be in each district, to be able to 

operate promptly and to be made up 

from professionalsits who have 

sufficient knowledge of the dangerous 

goods. Firemen at this time are 

surpassed on the problems of 

dangerous goods demonstrating 

various times, their incapacity to 

manage this area. 

The role of The Safety Committee 

ADR is pointed out also by the 

legislation in force (approximately 

1044/2003 updated with the Order 

Regulation 1934/2006 concerning the 

approval for the designation, 

professional training and examination 

of safety advisers for the transport by 

road, rail or inland waterway of 

dangerous goods.], as follows: 

"Enterprises which load, carry or 

download dangerous goods have an 

obligation to designate for each place 

of work one or more safety advisers, 

in line with the provisions applicable 

regulations". We can say that this 

function requires us to assume certain 

responsibilities which requires that 

you first a thorough knowledge of the 

laws and of the Agreement ADR and 

their transposition into day-to-day life 

in the enterprise. 

 

Proposed measures for the 

prevention of romanticismtii 
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Măsurile propuse de prevenire a 

agresivității mărfurilor periculoase 

asupra mediului ambiant sunt: 

- desemnarea pentru fiecare 

(întreprindere sau punct de lucru) - 

expeditor sau transportator - a unuia 

sau mai multor consilieri de siguranţă 

pentru mărfuri periculoase; 

- instruirea continuă a personalului 

cu funcţii care concură la siguranţa 

mărfurilor periculoase; 

- procedurile de punere în aplicare a 

măsurilor de urgenţă adecvate şi, după 

caz, de redactare a raportului, în cazul 

accidentelor, incidentelor sau abaterilor 

grave constatate în timpul transportului, 

încărcării sau descărcării mărfurilor 

periculoase; 

- procedurile de verificare a 

echipamentelor utilizate la transportul, 

încărcarea sau descărcarea mărfurilor 

periculoase; 

- implementarea măsurilor necesare 

prevenirii repetării accidentelor, 

incidentelor sau abaterilor grave din 

timpul transportului, încărcării sau 

descărcării mărfurilor periculoase; 

- verificarea faptului că personalul 

implicat în transportul, încărcarea sau 

descărcarea mărfurilor periculoase 

dispune de proceduri şi instrucţiuni de 

lucru detaliate; 

- adoptarea de măsuri în scopul 

sensibilizării la riscul inerent 

transportului, încărcării sau descărcării 

mărfurilor periculoase; 

 

 

 

dangerous goods on the environment 

are: 

- designation for each (enterprise 

or work spot) - sender or carrier - has 

one or more councilors of safety for 

dangerous goods; 

- continuous training of personnel 

with functions that contributes to 

securityt of dangerous goods; 

- procedures for the 

implementation of proper emergency 

measures and, where appropriate, 

drafting of the report, in cases of 

accidents, incidents or serious 

irregularities recorded during the 

transport, loading or unloading 

dangerous goods; 

- procedures for the inspection of 

the equipment used for the transport, 

loading or download of dangerous 

goods; Implementation of the 

measures necessary to prevent 

recurrence of accidents, incidents or 

serious irregularities during transport, 

loading or unloading of dangerous 

goods; 

- verification that personnel 

involved in the transport, loading or 

downloading of dangerous goods has 

procedures and working instructions 

detailed; 

- adopting of measures with the 

aim of sensitization at the risk 

inherent in the transport, loading or 

unloading dangerous goods. 

 

Conclusions 

 

In conclusion transport special is 

one of the most acute problems of the 
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Concluzii 

 

În concluzie transportul mărfurilor 

speciale reprezintă una din cele mai 

acute probleme ale comerţului 

contemporan, implicaţiile acestei 

problematici interesând deopotrivă 

structuri economice largi, dar şi 

administraţia publică, securitatea 

socială, etc. Implicaţiile problematicii 

mărfurilor periculoase au caracter 

transfrontalier, fapt evidenţiat de 

coerenţa intervenţiilor organismelor 

specializate ale ONU, ale UE şi nota 

comună a conţinutului reglementărilor 

naţionale în domeniu. 

Interesul României pentru alinierea 

la preocupările în domeniu şi conferirea 

siguranţei logisticii acestor produse 

vădeşte realism şi modernitate, 

conferind astfel încredere partenerilor 

şi potenţialilor parteneri comerciali ai 

României. Totodată, aceste implicări 

obligă la extinderea abordării 

problematicii mărfurilor periculoase şi 

la nivelul structurilor formative, care 

asigură competenţele în domeniu. 
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have cross-border nature, as 

evidenced by consistent interventions 
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Nations, the EU and common note of 

the content of the rules in this field. 

Romania's interest to align to the 

demands in the field and conferment 

of assuring the logistics these 

products clearly realism and 

modernity, giving such confidence to 

the partners, and potential trade 

partners of Romania. Furthermore, 

these involved an obligation to extend 

approach of dangerous goods and at 

the level of structures training, which 

establish the powers in this field. 
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Rezumat: Probele digitale sunt acele 

informaţii cu valoare probantă pentru 

organele de urmărire penală şi pentru 

instanţele judecătoreşti care sunt stocate, 

prelucrate sau transmise prin intermediul 

unui sistem informatic. Jurnalul de 

evidenţă al probelor este un document care 

înregistrează toate probele colectate într-

un caz de criminalitate informatică, acesta 

cuprinzând descrierea fiecărei probe, data 

şi timpul colectării şi modul cum au fost 

dispuse probele. Lanţul de custodie este un 

mod de a demonstra că probele nu au fost 

distruse sau modificate în timp ce se aflau 

în grija investigatorului. 
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informatică. 
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Abstract: Digital evidence is 

represented by that information with 

evidentiary value for criminal proceeding 

bodies and for trial court, which are 

stored, processed, or transmitted through 

an information system. The evidence log is 

a document that lists all evidence collected 

in a criminal case, with a description of 

each piece of evidence, who discovered 

and collected it, the date and time of 

collection, and the disposition of the 

evidence. The chain of costody is a way of 

demonstrating that evidence hasn’t been 

damaged or tampered with while in the 

care of the investigator. 

 

Keywords: physical evidence; digital 

evidence; evidence log; chain of custody; 

cybercrimes. 

 

 

 

Introduction 

 

In the case of committing crimes in 
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domeniul informatic, potrivit 

prevederilor art. 288 alin. 1 din Codul 

de procedură penală, organele de 

urmărire penală competente trebuie să 

fie sesizate prin următoarele moduri: 

plângere sau denunţ, prin actele 

încheiate de alte organe de constatare 

prevăzute de lege ori se sesizează din 

oficiu. De asemenea, conform art. 294¹ 

Cod procedură penală, în situaţia în care 

„este necesară o autorizare sau 

îndeplinirea unei alte condiţii prealabile 

pentru a se dispune efectuarea în 

continuare a urmăririi penale faţă de o 

anumită persoană, parchetul, odată cu 

sesizarea instituţiei competente, 

înaintează un referat întocmit de 

procuror, care va cuprinde date şi 

informaţii cu privire la săvârşirea unor 

fapte prevăzute de legea penală de către 

persoana cu privire la care se solicită 

autorizarea”. 

 

1. Aspecte de drept procesual 

penal privind infracţiunile din 

domeniul informatic 

 

În ceea ce priveşte desfăşurarea 

urmăririi penale, aceasta se desfăşoară 

potrivit regulilor de drept comun 

prevăzute de art. 285-341 Cod 

Procedură Penală. Conform 

prevederilor art. 305 alin. 1 Cod 

procedură penală, în situaţia în care 

actul de sesizare îndeplineşte condiţiile 

prevăzute de lege, organul de urmărire 

penală dispune începerea urmăririi 

penale cu privire la fapta săvârşită ori a 

cărei săvârşire se pregăteşte, prin 

intermediul unei ordonanţe de începere 

the computer field, according to the 

provisions of the Article 288 para. 1 of 

Romanian Criminal Procedure Code, 

the competent prosecution bodies must 

be filed in the following ways: 

complaint or denunciation, by the acts 

concluded by other law enforcement 

bodies provided by the law, or they are 

notified ex officio. Also, according to 

the Article 294¹ of the Romanian 

Criminal Procedure Code, in case “an 

authorization or another pre-condition 

fulfilment is required for ordering the 

further prosecution of a certain person, 

the Prosecutor's Office, upon 

notification to the competent 

institution, submits a report drawn up 

by prosecutor, which will include data 

and information about the perpetrators 

of criminal offences committed by the 

person for whom the authorization is 

requested”. 

 

1. Aspects of criminal procedural 

law on offences in the information 

and communication technology field 

 

As regards the conduct of the 

criminal prosecution, it is carried out 

according to the rules of common law 

provided by the Articles 285-341 of the 

Romanian Criminal Procedure Code. 

According to the provisions of the 

Article 305 para.1 of the Romanian 

Criminal Procedure Code, in case the 

document instituting the proceedings 

fulfills the conditions stipulated by the 

law, the criminal prosecution body 

orders the commencement of the 

criminal prosecution of the committed 
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a urmăririi penale, chiar dacă autorul 

este indicat sau cunoscut.  

Atunci când există probe din care să 

rezulte bănuiala rezonabilă că o 

anumită persoană a săvârşit fapta 

pentru care s-a început urmărirea 

penală, şi nu există vreunul dintre 

cazurile care împiedică punerea în 

mişcare şi exercitarea acţiunii penale 

prevăzute la art. 16 alin. 1 Cod 

procedură penală, organul de urmărire 

penală dispune ca urmărirea penală să 

se efectueze în continuare faţă de 

această persoană prin intermediul unei 

ordonanţe, care dobândeşte calitatea de 

suspect. Măsura dispusă de organul de 

cercetare penală se supune, în termen 

de 3 zile, confirmării procurorului care 

supraveghează urmărirea penală, 

organul de cercetare penală fiind 

obligat să prezinte acestuia şi dosarul 

cauzei (art. 305 alin. 3 Cod procedură 

penală).  

Urmărirea penală în cazul 

infracţiunilor informatice este realizată 

de Serviciul de combatere a 

criminalităţii informatice din cadrul 

Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi Terorism 

(D.I.I.C.O.T.) a Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În 

conformitate cu prevederile art. 11 alin. 

1 pct. 1 lit. a şi c din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 [1] 

din 16 noiembrie 2016 pentru 

organizarea şi funcţionarea 

D.I.I.C.O.T., precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative şi cu prevederile art. 39 alin. 

1 lit. a din Ordinul nr. 4682/C/2016 [2] 

act or the commission of which is 

prepared by means of an order for 

initiating the criminal prosecution even 

if the author is indicated or known.  

Where there is evidence to suggest 

reasonable suspicion that a particular 

person has committed the deed for 

which the prosecution has begun and 

there is no case preventing the 

commencement and prosecution of the 

criminal proceedings provided for in 

the Article 16 para. 1 of the Romanian 

Criminal Procedure Code, the criminal 

prosecution body has the right to 

continue the criminal prosecution 

against this person through an 

ordinance, who acquires the quality of 

suspect. The measure ordered by the 

criminal prosecution body is subject, 

within 3 days, to the confirmation of 

the prosecutor supervising the criminal 

investigation, the criminal prosecution 

body being obliged to submit to the 

prosecutor the case file (Article 305 

para. 3 of the Romanian Criminal 

Procedure Code).  

Criminal prosecution of cybercrime 

is carried out by the Fight against 

Cybercrime Service within the 

Directorate for Investigating Organized 

Crimes and Terrorism (DIOCT) of the 

Prosecutor's Office attached to the 

High Court of Cassation and Justice. In 

compliance with the provisions of the 

Article 11, point 1, letters a) and c) of 

the Government Emergency Ordinance 

no. 78/2016 [1] of 16 November 2016 

for the organization and functioning of 

the D.I.O.C.T., as well as for the 

modification and completion of some 
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din 21 decembrie 2016 pentru 

aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al 

D.I.I.C.O.T., Serviciul de combatere a 

criminalităţii informatice investighează 

următoarele infracţiuni informatice 

cuprinse în Codul penal, dacă 

săvârşirea acestora a intrat în scopul 

unui grup infracţional organizat, în 

sensul prevăzut la art. 367 alin. 6 din 

Codul penal: infracţiunile prevăzute de 

art. 249 - art. 251, art. 252 cu referire la 

art. 249 - 251, art. 311 alin. 2, art. 313 

dacă valorile falsificate sunt dintre cele 

prevăzute la art. 311 alin. 2, art. 314 

alin. 2, art. 316, art. 325, art. 360 şi de 

art. 366 cu referire la art. 360. Totodată, 

potrivit prevederilor art. 11 alin. 1 pct. 

2 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 78/2016 şi prevederilor 

art. 39 alin. 1 lit. b din Ordinul nr. 

4682/C/2016, Serviciul de combatere a 

criminalităţii informatice investighează 

şi următoarele infracţiuni informatice, 

indiferent dacă acestea au fost săvârşite 

sau nu în condiţiile grupului 

infracţional organizat prevăzut de art. 

367 alin. 6 din Codul penal: 

infracţiunile prevăzute art. 361 - 365, 

art. 374 şi de art. 366 cu referire la art. 

361 - 365 din Codul penal. Având în 

vedere dispoziţiile Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 şi ale 

Ordinului nr. 4682/C/2016, evidenţiem 

faptul că celelalte infracţiuni 

informatice care nu sunt cuprinse în 

textele acestor două acte normative şi 

care, nu au fost săvârşite în condiţiile 

grupului infracţional organizat, sunt 

cercetate în faza de urmărire penală a 

normative acts and the provisions of 

the Article 39 paar.1 letter a) of the 

Order no.4682/C/2016 [2] of 21 

December 2016 for the approval of the 

D.I.O.C.T. organization and 

functioning regulation, the Fight 

against Cybercrime Service 

investigates the following cybercrimes 

contained in the Romanian Criminal 

Code, if the commission of these was 

carried out for the purpose of an 

organized criminal group, as provided 

by the Article 367 para. 6 of the 

Romanian Criminal Code: the offences 

provided by the Articles 249-251, 

Article 252 with reference to the 

Articles 249-251, Article 311 para. 2, 

Article 313 if the falsified values are 

those provided in the Article 311 para. 

2, Article 314 para. 2, Article 316, 

Article 325, Article 360 and the Article 

366 with reference to the Article 360 of 

the Romanian Criminal Code. At the 

same time, according to the provisions 

of the Article 11 para. 1, point 2 of the 

Government Emergency Ordinance no. 

78/2016 and the provisions of the art. 

39 para. 1, letter b) of the Order no. 

4682/C/2016, the Fight against 

Cybercrime Service also investigates 

the following cybercrimes, whether or 

not they have been committed under 

the conditions of the organized 

criminal group provided by the Article 

367 para. 6 of the Romanian Criminal 

Code: the crimes stipulated by the 

Articles 361-365, Article 374 and the 

Article 366 with reference to the 

Articles 361 - 365 of the Romanian 

Criminal Code. Taking into account the 
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procesului penal de Parchetele locale. 

De exemplu, infracţiunile privind 

atingerile aduse dreptului de autor și 

drepturile conexe prevăzute de Legea 

nr. 8/1996 privind dreptul de autor și 

drepturile conexe sunt cercetate în faza 

de urmărire penală de Parchetele locale, 

iar competenţa de judecată în primă 

instanţă a acestor infracţiuni aparţine 

Judecătoriilor. Referitor la infracţiunile 

informatice care sunt investigate în faza 

de urmărire penală de D.I.I.C.O.T., 

competenţa de judecată în primă 

instanţă a acestor infracţiuni aparţine 

Tribunalelor. 

În final, competenţa de soluţionare a 

cauzelor referitoare la infracţiunile 

informatice aparţine de regulă, în faza de 

urmărire penală D.I.I.C.O.T.-ului şi 

Parchetelor locale, iar în faza de judecată, 

Tribunalelor şi Judecătoriilor, ca prime 

instanţe de judecată. 

 

2. Tipurile de probe în cazul 

infracţiunilor informatice  

 

În criminalitatea informatică, 

probele pot fi clasificate în următoarele 

tipuri, conform standardelor „Scientific 

Working Group on Digital Evidence” 

(SWGDE) şi „International 

Organization on Computer Evidence” 

(IOCE) [3]: 

a. Probe digitale - valoarea unei 

informaţii într-un caz care este stocată 

sau transmisă într-un format digital; 

b. Date despre obiecte - valoarea 

unei informaţii într-un caz penal care 

este asociată cu elemente fizice; 

c. Elemente fizice - suporturile 

provisions of the Government 

Emergency Ordinance no. 78/2016 and 

the Order no. 4682/C/2016, we point 

out that the other cybercrimes which 

are not included in the texts of these 

two normative acts and which have not 

been committed under the conditions of 

organized crime group, are investigated 

in the criminal prosecution phase of the 

criminal trial by the local prosecution 

offices. For example, the infringements 

of copyright and related rights under 

the Law no.8/1996 on copyright and 

related rights are investigated in the 

criminal prosecution phase by the local 

Prosecutor's Offices, and the 

jurisdiction of judgment in the first 

instance of these crimes lies with the 

Courts. Regarding the cybercrimes that 

are investigated in the criminal 

prosecution phase by the D.I.O.C.T., 

the jurisdiction of judgment in the first 

instance of these crimes lies with the 

Courts of Law. 

Finally, the jurisdiction to solve the 

cases related to cybercrime belongs, as 

a rule, in the criminal prosecution 

phase to the D.I.O.C.T. and the local 

prosecutor's offices, and in the trial 

phase, to the Courts and the Courts of 

Law, as first instance courts. 

 

2. Types of evidence in the case of 

cybercrimes  

 

In cybercrime, evidence can be 

classified into the following types, 

according to the “Scientific Working 

Group on Digital Evidence” (SWGDE) 

and “International Organization on 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 6. Issue 2/2017 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Adrian Cristian MOISE 

518 
 

fizice de date în care informaţia digitală 

este stocată sau prin care informaţia 

digitală este transmisă sau transferată. 

 

Probele digitale pot fi clasificate în: 

probe digitale originale (care sunt 

elemente fizice şi date despre obiecte 

existente în momentul confiscării) şi 

probe digitale duplicate (care se referă 

la o reproducere digitală exactă a 

tuturor datelor despre obiectele 

conţinute într-un articol fizic original). 

 

Probele mai pot fi clasificate în: 

probe demonstrative şi probe de 

documentare.  

Probele demonstrative sunt acelea 

care reconstruiesc scena infracţiunii 

prin grafice, tabele, liste, desene, schiţe, 

diagrame.  

Probele de documentare se referă de 

obicei la documente scrise care 

constituie probe. 

 

Există un număr de cerinţe pentru ca 

probele să fie admisibile în instanţă. 

Astfel, probele trebuie să fie solide, 

credibile, relevante şi materiale [4]. 

 

Probele digitale constituie „acele 

informaţii cu valoare probantă pentru 

organele de urmărire penală şi pentru 

instanţele judecătoreşti, care sunt 

stocate, prelucrate sau transmise prin 

intermediul unui sistem informatic” [5]. 

Aşadar probele digitale au fost definite 

astfel: „orice informaţie cu valoare 

probantă care este fie stocată, 

prelucrată sau transmisă într-un format 

digital” [6]. 

Computer Evidence” (IOCE) [3]: 

a. Digital evidence - information of 

probative value stored or transmitted in 

digital form; 

b. Data objects - information of 

potential probative value that are 

associated with physical items; 

c. Physical items - items on which 

data objects or information may be 

stored and/or through which data 

objects are transferred. 

 

The digital evidence can be 

classified into: original digital 

evidence (which are physical items and 

the data objects associated with such 

items at the time of acquisition or 

seizure) and duplicate digital evidence 

(which relate to accurate digital 

reproduction of all data objects 

contained on an original physical item). 

 

Evidence can also be categorized 

into: demonstrative and documentary 

evidence.  

Demonstrative evidence is that 

reconstructing the crime scene through 

graphs, tables, lists, drawings, sketches, 

diagrams. 

Documentary evidence usually 

refers to written documents that 

constitute evidence. 

 

There are a number of requirements 

for the evidence to be admissible in 

court. Thus, the evidence must be solid, 

credible, relevant and material [4]. 

 

Digital evidence is “information of 

probative value for criminal 
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Probele digitale cuprind: probele 

informatice, probele audio digitale, 

video digitale, cele produse sau 

transmise prin telefoane mobile, faxuri 

digitale, etc. Una dintre particularităţile 

acestui tip de probe este că ele aparent 

nu sunt evidente, fiind conţinute în 

echipamentele informatice ce le 

stochează. Echipa de investigare 

criminalistică a infracţiunilor 

informatice trebuie să fie dotată cu 

anumite echipamente de investigare şi 

software specifice, pentru a face ca 

aceste probe să fie disponibile, 

tangibile şi utilizabile. Un alt aspect 

este legat de faptul că aceste probe sunt 

foarte „fragile”, în sensul că pot fi 

modificate sau pot dispărea foarte uşor, 

prin metode care de multe ori sunt la 

îndemâna făptuitorilor.  

International Organization on 

Computer Evidence (IOCE) a elaborat 

o serie de principii în domeniul 

probelor digitale: 

a. în procesul de obţinere a probelor 

digitale, acţiunile întreprinse nu trebuie 

modificate; 

b. atunci când este necesar ca o 

persoană să aibă acces la probele 

digitale originale, această persoană 

trebuie să fie competentă din punct de 

vedere criminalistic; 

c. toate activităţile în legătură cu 

investigaţia, depozitarea, examinarea 

sau transferul probelor digitale trebuie 

să fie în întregime înregistrate în scris, 

păstrate şi să fie disponibile pentru 

evaluare; 

d. o persoană este responsabilă 

pentru toate activităţile în legătură cu 

prosecution bodies and courts, which 

are stored, processed or transmitted via 

a computer system”[5]. Thus, digital 

evidence has been defined as “any 

evidence of probative value which is 

stored, processed or transmitted in a 

digital form” [6]. 

Digital evidence includes: computer 

evidence, digital audio evidence, 

digital video evidence, evidence 

produce or transmitted by mobile 

phones, digital faxes, etc. One of the 

particularities of this type of evidence 

is that it is apparently not obvious, 

being contained in the information 

technology equipment that stores it. 

The crime investigation team of 

cybercrimes must be equipped with 

specific investigation equipment and 

software to make this evidence 

available, tangible and usable. Another 

aspect is that this evidence is very 

fragile in the sense that it can be 

changed or can easily disappear by 

methods that are often available to the 

perpetrators.  

The International Organization for 

Computer Evidence (IOCE) has 

developed a set of principles in the 

field of digital evidence: 

a. upon seizing digital evidence, 

actions taken should not change that 

evidence; 

b. when it is necessary for a person 

to access original digital evidence, that 

person must be forensically competent; 

c. all activity relating to the seizure, 

access, storage, or transfer of digital 

evidence must be fully documented, 

preserved, and available for review; 
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probele digitale, atâta timp cât ele se 

află în posesia acesteia; 

e. orice organizaţie responsabilă cu 

investigarea, accesarea, depozitarea sau 

transferarea probelor digitale este 

responsabilă de respectarea acestor 

principii. 

 

Alte organizaţii cum ar fi, de 

exemplu, International Association for 

Computer Information Systems 

(IACIS) a prevăzut o serie de 

standarde pentru examinarea 

ştiinţifică a probelor digitale [7]: 

- proba originală ar trebui 

conservată într-o stare cât de apropiată 

posibil de starea în care a fost găsită; 

- trebuie făcută o copie exactă cu 

originalul care să fie folosită la 

examinare, astfel încât să nu se distrugă 

integritatea originalului; 

- copiile de date pentru examinare 

trebuie făcute pe suporturi de date, care 

nu au date memorate în ele; suporturile 

de date trebuie să fie complet curate şi 

verificate contra viruşilor şi 

defecţiunilor; 

- toate probele trebuie să fie 

marcate, etichetate şi înregistrate şi, de 

asemenea, trebuie să fie ţinut un lanţ al 

custodiei, fiecare pas al examinării 

juridice trebuie înregistrat în detaliu. 

 

Probele fizice se referă la o serie de 

aparate şi dispozitive electronice, în 

care sunt stocate informaţiile [8]: 

- computere (unitate centrală - CPU, 

dispozitive de stocare a datelor, 

tastatură şi mouse)  

- componente adiţionale, cum sunt 

d. an individual is responsible for all 

actions taken with respect to digital 

evidence while the digital evidence is 

in their possession; 

e. any agency that is responsible for 

seizing, accessing, storing, or 

transferring digital evidence is 

responsible for compliance with these 

principles. 

 

Other organizations such as the 

International Association for Computer 

Information Systems (IACIS) have 

provided a number of standards for the 

scientific examination of digital 

evidence [7]: 

- the original evidence should be 

preserved in a state as close as possible 

to the state in which it was found; 

- an exact copy must be made with 

the original to be used for the 

examination so as not to destroy the 

integrity of the original; 

- data copies for review must be 

made on data mediums that do not have 

data stored in them; data mediums 

must be completely clean and checked 

against viruses and malfunctions; 

- all evidence must be marked, 

labeled and recorded, and a chain of 

custody must be kept, each step of the 

legal examination must be recorded in 

detail. 

 

Physical evidence refers to a series 

of electronic appliances and devices in 

which the information is stored [8]: 

- computers (CPU central processing 

unit, data storage devices, keyboard 

and mouse)  
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de exemplu, modemurile, 

imprimantele, scanner-ele, dispozitivele 

externe de memorare; 

- dispozitive de acces şi control, 

cum sunt de exemplu,  cardurile smart 

şi scannerele biometrice; 

- agende computerizate (PDAs - 

Personal Digital Assistants); 

- unităţi de disc; 

- carduri de memorie; 

- componente de reţea; 

- servere; 

- dispozitive reîncărcabile de stocare 

a informaţiei; 

- telefoane mobile; 

- aparate digitale de fotografiat; 

- copiatoare; 

- tablete electronice; 

- dispozitive Automatted Teller 

Machine - ATM; 

 

3. Înregistrarea probelor 

 

Procedura de înregistrare a probelor 

într-un caz de criminalitate informatică 

cuprinde următorii paşi [9]: 

- Obiectele investigate trebuie să fie 

marcate şi etichetate, şi de asemenea, 

trebuie întocmit un jurnal de evidenţă al 

probelor; 

- Următorul pas îl reprezintă 

înregistrarea analizei probelor de către 

specialistul în informatică care a 

efectuat examinarea probelor; 

- Investigatorul trebuie să conserve 

integritatea probelor prin intermediul 

lanţului de custodie. 

 

În continuare vor fi prezentaţi în 

detaliu aceşti paşi: 

- additional components, such as 

modems, printers, scanners, external 

storage devices; 

- access and control devices, such as 

smart cards and biometric scanners; 

- computerized agendas (-PDAs- 

Personal Digital Assistants); 

- disk drives; 

- memory cards; 

- network components; 

- servers; 

- rechargeable information storage 

devices; 

- mobile phones; 

- digital cameras; 

- copiers; 

- electronic tablets; 

- Automated Teller Machine - ATM-

devices. 

 

3. Evidence recording 

 

The procedure for filing evidence in 

a cybercrime case includes the 

following steps [9]: 

- The objects investigated must be 

marked and labeled, and an evidence 

log must also be drawn up; 

- The next step is the recording of 

the analysis of the evidence by the 

information and communication 

technology specialist who carried out 

the examination of the evidence; 

- The investigator must preserve the 

integrity of the evidence through the 

chain of custody. 

 

The following steps will be outlined 

below: 
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3.1. Marcarea şi etichetarea 

probelor 

 

Probele sunt etichetate şi marcate de 

persoana care le ia în custodie. Această 

persoană îşi scrie numele sau iniţialele 

numelui pe obiecte, alături de data, ora 

şi numărul cazului. Este de preferat să 

se marcheze direct probele când este 

posibil, deoarece etichetele se pot 

separa de obiectele investigate, ceea ce 

ar determina distrugerea lanţului 

custodiei. Obiectele care nu pot fi 

etichetate şi marcate, sunt introduse 

într-o pungă de plastic şi apoi sigilate, 

iar în cele din urmă sunt introduse într-

un container care este marcat. 

Jurnalul de evidenţă al probelor este 

un document care înregistrează toate 

probele colectate într-un caz de 

criminalitate informatică, acesta 

cuprinzând descrierea fiecărei probe, 

cine a descoperit şi colectat proba, data 

şi timpul colectării şi modul cum au 

fost dispuse probele [10]. 

Descrierea probelor ar trebui să fie 

detaliată pentru a diferenţia obiectele 

unele de altele şi ar trebui să includă, de 

asemenea, numere de serie şi alte 

numere de identificare, când este 

posibil. Jurnalul de evidenţă al probelor 

ar trebui să arate toate transferurile de 

custodie a probelor de la o persoană la 

alta. Acest proces de înregistrare în 

jurnal a transferului probelor reprezintă 

o probă tangibilă de conservare a 

lanţului de custodie [11]. 

 

 

 

3.1. Marking and labeling of 

evidence 

 

Evidence is labeled and marked by 

the person who takes it in custody. This 

person writes the name or initials of the 

name on the objects, along with the 

date, time and case number. It is 

preferable to mark the evidence 

directly when possible, as the labels 

can be separated from the objects 

investigated, which would cause the 

custody chain to be destroyed. Objects 

that can not be labeled and marked are 

placed in a plastic bag and then sealed, 

and eventually inserted into a container 

that is marked. 

The evidence log is a document that 

records all the evidence collected in a 

cybercrime case, including the 

description of each evidence, who 

discovered and collected the evidence, 

the date and the time of collection, and 

how the evidence was handed down 

[10]. 

The description of evidence should 

be detailed to differentiate objects from 

each other and should also include 

serial numbers and other identification 

numbers when possible. The evidence 

log should show all custody transfers 

of evidence from one person to 

another. This process of recording in 

the log the transfer of evidence is a 

tangible evidence of preservation of the 

chain custody [11]. 
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3.2. Înregistrarea analizei 

probelor 

 

Persoana care analizează imaginea 

în flux cu biţi (bitstream image) a hard-

discului din computerul suspectului 

trebuie să ţină un alt tip de jurnal care 

să înregistreze analiza probelor. Acest 

jurnal trebuie să arate fiecare pas al 

procesului de analiză, care include: 

persoanele care au fost prezente, ce s-a 

făcut (de ex. executarea unui program 

utilitar pentru a îndepărta datele binare 

dintr-un fişier de schimb), rezultatul 

procedurii, data şi ora. 

După ce probele din hard-disc au 

fost evaluate pentru valoarea lor 

probatorie, investigatorul trebuie să 

înregistreze toate potenţialele probe 

care sunt găsite. De exemplu, dacă 

investigatorul deschide un fişier cu 

extensie .jpg, care ar putea fi o 

fotografie pornografică a unui copil, el 

trebuie să înregistreze numele 

fişierului, locul unde fişierul este 

localizat pe hard-disc, data şi marcajul 

de timp şi alte proprietăţi ale fişierului 

[12]. 

O parte din datele care ar trebui 

examinate ca probe, în funcţie de tipul 

infracţiunii informatice, sunt prezentate 

mai jos [13]: 

- lista adreselor „URL” recent 

vizitate, obţinute din fişierele temporare 

de Internet, Web cache şi dosarele 

History; 

- mesajele e-mail şi lista de adrese e-

mail memorată în agenda suspectului; 

numele fişierului depinde de programul 

 

3.2. Recording the evidence 

analysis  

 

The person who analyzes the 

bitstream image of the hard disk in the 

suspect's computer must keep another 

type of log that records evidence 

analysis. This log should show every 

step of the analysis process, including 

the people who were present, what was 

done (e.g., executing a utility program 

to remove binary data from an 

exchange file), the result of the 

procedure and the date and time. 

Once the hard disk evidence has 

been evaluated for their probative 

value, the investigator must record all 

the potential evidence that is found. For 

example, if the investigator opens a 

.jpg file, which may be a pornographic 

image of a child, he must record the 

file name, the location where the file is 

located on the hard disk, the date and 

time, and other properties of the file 

[12]. 

A part of the data that should be 

examined as evidence, depending on 

the type of computer crime, is listed 

below [13]: 

- the list of recently visited URL 

addresses, obtained from temporary 

Internet files, Web cache, and History 

folders; 

- email messages and the list of e-

mail addresses stored on the suspect's 

agenda; the file name depends on the 

email program used; 

- documents processed in Word; 

- spreadsheets; 
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de e-mail în funcţiune; 

- documente procesate în Word; 

- foi de calcul; 

- grafice în cazul pornografiei 

infantile; 

- înregistrări chat; 

- registrul Windows; 

- jurnale prezentatoare de 

evenimente; 

- jurnale de aplicaţie; 

- fişiere de derulare a documentelor 

imprimate. 

 

3.3. Lanţul de custodie 

 

Un instrument important folosit de 

investigatori pentru a proteja probele îl 

reprezintă „lanţul de custodie”. În 

esenţă, acesta este un mijloc de dare de 

seamă în legătură cu cine a atins o 

probă, când a atins-o şi ce a făcut cu 

aceea probă. Aşadar lanţul de custodie 

este un mod de a demonstra că probele 

nu au fost distruse sau modificate în 

timp ce se aflau în grija investigatorului 

[14]. În cartea sa „Criminalistica: O 

introducere în ştiinţa juridică”, Richard 

Saferstein notează: „Imposibilitatea de 

a demonstra lanţul custodiei poate să 

conducă la suspiciuni serioase în 

privinţa autenticităţii şi integrităţii 

probelor şi a examinărilor care se 

realizează asupra lor”. 

Termenul de lanţ al custodiei se 

referă la continuitatea probelor. Lanţul 

de custodie reprezintă drumul pe care 

probele l-au urmat din momentul 

colectării probelor până în momentul 

prezentării în faţa instanţei. 

Orice rupere a lanţului de custodie 

- graphs in case of child 

pornography; 

- chat records; 

- Windows registry; 

- event viewer logs; 

- application logs; 

- print spool files. 

 

3.3. The chain of custody 

 

An important tool used by 

investigators to protect evidence is the 

chain of custody. Essentially, this is a 

means of telling about who has touched 

an evidence, when he touched it, and 

what he did with that evidence. So the 

chain of custody is a way of 

demonstrating that evidence has not 

been destroyed or altered while they 

were in the care of the investigator 

[14]. In his book “Criminalistics: An 

Introduction to Forensic Science”, 

Richard Saferstein notes: “The 

impossibility to demonstrate the chain 

of custody can lead to serious 

suspicions about the authenticity and 

integrity of the evidence and the 

examinations made on it”. 

The term chain of custody refers to 

continuity of evidence. The chain of 

custody is the way the evidence 

followed from the time the evidence 

was collected until it was presented to 

the court. 

Any breaking of the chain of 

custody creates the allegation that the 

evidence has been altered or replaced. 

The evidence of the chain of custody is 

provided by the testimony of the 

person who collected the evidence, 
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creează acuzarea că probele au fost 

alterate sau înlocuite. Dovada lanţului 

de custodie este furnizată de mărturia 

persoanei care a colectat probele, 

arătând că proba prezentată în faţa 

instanţei este aceeaşi cu cea care a fost 

colectată, şi că această probă nu s-a 

alterat în timp ce a fost în custodia 

acestei persoane. Cu cât sunt mai puţine 

persoane ce au în custodie probele, cu 

atât va fi mai uşor să se conserve 

integritatea lanţului de custodie. Cea 

mai bună variantă este de a desemna o 

singură persoană care să ţină în 

custodie probele [15]. 

Câteodată probele din computer 

trebuie transportate la un laborator 

pentru ca datele să fie recuperate. 

Astfel tehnicienii din laborator vor 

trebui să prezinte în faţa instanţei 

situaţia probelor în timpul cât acestea 

au fost în custodia lor, modul cum au 

fost stocate şi protejate probele în 

laborator [16]. 

Odată ce probele au fost examinate, 

documentaţia este folosită pentru a crea 

un raport final care scoate în evidenţă 

ce acţiuni au fost întreprinse şi ce s-a 

găsit în computerul suspectului. 

Raportul final va include o declaraţie a 

investigatorului legată de ce s-a 

întâmplat în timpul procesului de 

investigare, informaţii pe care 

investigatorul le-a obţinut şi generat în 

timpul analizei computerului unui 

suspect şi date pertinente scoase la 

imprimantă [17]. 

 

 

 

showing that the evidence presented 

before the court is the same as the one 

that was collected and that this 

evidence did not alter while in custody 

of that person. The fewer people who 

have custody of the evidence, the easier 

it will be to preserve the integrity of the 

chain of custody. The best option is to 

designate a single person to keep the 

evidence in custody [15]. 

Sometimes the evidence in the 

computer must be transported to a 

laboratory to recover the data. 

Thus, lab technicians will have to 

report to the court the evidence of the 

evidence while in custody, how the 

evidence was stored and protected in 

the laboratory [16]. 

Once the evidence has been 

examined, the documentation is used to 

create a final report that highlights 

what actions have been taken and what 

has been found in the suspect's 

computer. The final report will include 

a statement by the investigator about 

what happened during the investigation 

process, information that the 

investigator obtained and generated 

during the computer analysis of a 

suspect and relevant printed data [17]. 

 

Conclusions 

 

Finally, we consider that digital 

evidence is used in an investigation for 

the same purposes as physical 

evidence, but the major difference 

between the two types of evidence is 

determined by the fact that digital 

evidence is only a value and is not 
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Concluzii 

 

În final, considerăm că probele 

digitale sunt utilizate într-o investigație, 

în aceleaşi scopuri ca probele fizice, dar 

diferenţa majoră între cele două tipuri 

de probe este determinată de faptul că 

probele digitale reprezintă numai o 

valoare şi nu sunt obiecte tangibile. 

Probele digitale sunt de natură 

materială, prin faptul că există sub 

forma semnalelor de natură 

electromagnetică, prin câmpul 

electromagnetic, care este o formă 

recunoscută de existenţă a materiei. 

Probele digitale se exprimă sub formă 

binară, manifestată prin existenţa unor 

impulsuri electrice, cu două valori 

standardizate, sau prin două stări 

fundamentale de existenţă a câmpului 

magnetic. 

Investigarea scenei digitale a 

infracţiunii se integrează cu scena fizică 

a infracţiunii, astfel încât probele fizice 

pot fi colectate în legătură cu activitatea 

digitală a unei persoane. 
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Rezumat: Într-o societate aflată într-o 

continuă schimbare, este nevoie de 

adaptarea legislației în acord cu 

necesitățiile membrilor acesteia, astfel 

încât, noua reglementare să ofere o 

protecție reală și eficientă tuturor 

categoriilor de persoane vulnerabile. 

Procedura punerii sub interdicție 

judecătorească, așa cum este prevăzută în 

noul cod civil și noul cod de procedură 

civilă, a fost preluată din Codul familiei 

din 1953 și Decretul nr. 32/1954.  Este 

evident că nu s-a acordat o atenție 

deosebită acestei reglementări, rămânând 

aspecte contradictorii în ceea ce privește 

instituirea procedurii de punere sub 

interdicție judecătorească, o procedură 

condiționată de elemente obligatorii care îi 

restrâng aplicabilitatea, și care determină 

ca anumite categorii de persoane să 

rămână lipsite de protecție. Organele 

abilitate nu au dispoziții legale pe care să 

le aplice pentru a preveni comiterea unor 

fapte antisociale care au ca urmare 

îmbogățirea unor persoane în detrimentul 
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Abstract: In a constantly changing 

society, legislation needs to be adapted to 

the needs of its members, so that the new 

regulation provides real and effective 

protection to all vulnerable groups of 

people. The procedure for putting a court 

ban as provided in the new Civil Code 

and the new Civil Procedure Code was 

taken from the 1953 Family Code and 

Decree no. 32/1954. It is obvious that 

particular attention has not been paid to 

this rule, while contradictory aspects 

remain in the establishment of the judicial 

banship procedure, conditionality 

conditional on binding elements which 

restrict its applicability and cause certain 

categories of persons to remain 

unprotected. The competent authorities 

have no legal provisions to apply to 

prevent the commission of anti-social acts 

that result in the enrichment of some 

people at the expense of the 

impoverishment of others. It is necessary 

to modify the conditions for imposing a 

ban or to regulate a new measure for the 
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sărăcirii altora. Este necesară modificarea 

condițiilor de instituire a punerii sub 

interdicție sau reglementarea unei noi 

măsuri de protecție a persoanelor fizice 

aflate fie și numai temporar în 

imposibilitatea de a se îngriji de interesele 

sale.  

 

 

Cuvinte cheie: punerea sub interdicție; 

tutelă; curatelă; protecție socială. 

 

 

1. Aspecte prealabile 

 

Procedura punerii sub interdicție 

judecătorească a fost inserată în noul 

Cod de procedură civilă, fiind în ce mai 

mare parte preluată din vechea 

reglementare [1] {art. 142-151 C. fam., 

respectiv art. 30-35 din Decretul nr. 

32/1954 [2] privind punerea în aplicare 

a Codului Familiei şi a Decretului nr. 

31/1954 [3] privitor la persoanele fizice 

şi persoanele juridice}.  

Pentru instituirea măsurii interdicției 

judecătorești în cazul persoanelor fizice 

este necesară o hotărâre judecătorească 

prin care instanța de judecată verifică 

condițiile expres prevăzute de lege. 

Arătăm că, în nici o situație măsura 

interdicției judecătorești nu intervine de 

drept, având caracter judiciar.  

În doctrină, regăsim interdicția 

judecătorească definită ca fiind 

„măsura de ocrotire care poate fi 

dispusă numai de către instanţa 

judecătorească, când persoana fizică 

este lipsită de discernământul necesar 

îngrijirii intereselor din cauza 

alienaţiei sau debilităţii mintale şi care 

protection of natural persons who are 

temporarily unable to take care of their 

interests. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: banning; guardianship; 

curatorship; social protection. 

 

 

1. Preliminary aspects 

 

The procedure of placing under 

judicial interdiction was inserted into 

the new Code of Civil Procedure, 

being increasingly taken over from 

the old regulation [1] {article 142- 

151 C. fam., Respectively Articles 30-

35 of Decree No 32/1954 [2] on the 

implementation of the Family Code 

and Decree No 31 / 1954 [3] on 

natural and legal persons}. 

In order to establish the measure of 

interdiction in the case of individuals, 

a court decision is required whereby 

the court verifies the conditions 

expressly provided by the law. We 

show that under no circumstances 

does the measure of the interdiction 

do not intervene in law, having a 

judicial character. 

In doctrine, we find the defined 

judicial ban "as a measure of 

protection that can only be ordered by 

the court when the individual is 

deprived of the necessary judgment to 

care for the cause of alienation or 

mental debility and consists of lack of 
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constă în lipsirea de capacitate de 

exercițiu şi în instituirea tutelei” [4]. 

Altă definiție întâlnită în doctrina 

românească este: „prin interdicţie 

judecătorească se înţelege o măsură de 

ocrotire în materie civilă, care se ia de 

către instanţă faţă de persoana fizică 

lipsită de discernământul necesar 

pentru a se îngriji de interesele sale 

datorită alienaţiei mintale” [5]. 

Observăm că, Noul Cod de 

procedură civilă consacră un ansamblu 

de proceduri civile speciale, astfel cum 

este și procedura punerii sub interdicție 

judecătorească, norme care imprimă un 

caracter special întregului proces civil, 

norma generală fiind aplicabilă în 

completare și în măsura compatibilității 

acesteia cu procedura specială [6]. 

 

2. Delimitarea procedurii punerii 

sub interdicție judecătorească de alte 

măsuri de ocrotire 

 

Pe lângă ocrotirea anumitor 

persoane bolnave psihic prin măsura 

punerii sub interdicţie, sistemul 

juridic românesc mai prevede şi alte 

măsuri de ocrotire a persoanei fizice, 

prevăzute în Legea nr. 487/2002 a 

sănătăţii mintale și a protecției 

persoanelor cu tulburări psihice, în 

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice și 

curatela capabilului, precum și în art. 

178, și art.186 din NCC. 

 

2.1. Măsurile de ocrotire 

prevăzute de Legea nr. 487/2002 a 

sănătăţii mintale și a protecției 

exercise capacity and the 

establishment of guardianship [4]", 

another definition in the romanian 

doctrine law is that "a judicial 

interdiction is a measure of protection 

in civil matters, which is taken by the 

court against the individual lacking 

the necessary discretion to take care 

of his interests due to the mental 

alienation"[5]. 

We note that the new Code of Civil 

Procedure enshrines a set of special 

civil procedures, as is the procedure 

for the prohibition, which impose a 

special character on the whole civil 

procedure, the general rule being 

applicable in addition to its 

compatibility with the special 

procedure [6]. 

 

2. The delimitation of the 

procedure of placing under judicial 

interdiction of other protection 

measures 

 

Besides the protection of certain 

mentally ill persons by the measure of 

prohibition, our legal system also 

provides other measures for the 

protection of the natural person 

stipulated in the Law no. 487/2002 on 

mental health and the protection of 

persons with mental disorders, Law 

no. 17/2000 regarding the social 

assistance of elderly persons and the 

curatorship of the respective person in 

art. 178-art.186 of the NCC. 

 

2.1. The protection measures 

provided by Law no. 487/2002 on 
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persoanelor cu tulburări psihice, nu 

trebuie confundate cu măsura punerii 

sub interdicție judecătorească, aceasta 

prevede măsura instituirii 

tratamentului medical și a internării 

medicale (voluntare sau nevoluntare) 

în centre medicale specializate. 

În primul rând, interdicția 

judecătorească poate fi instituită 

numai de către instanță, pe când 

instituirea tratamentului fără 

consimţământul pacientului şi 

internarea nevoluntară a acestuia se 

hotărăsc pe cale administrativă, de 

către autoritatea medicală, rolul 

instanţei fiind doar acela de a 

soluţiona eventualele plângeri 

împotriva măsurilor astfel luate, 

efectele acestor măsuri fiind diferite. 

În al doilea rând, punerea sub 

interdicţie atrage lipsirea de 

capacitate de exerciţiu a celui ocrotit 

şi instituirea tutelei, în vreme ce 

instituirea tratamentului fără 

consimţământul pacientului şi 

internarea nevoluntară a acestuia nu 

au nicio influenţă asupra capacităţii de 

exercițiu.  

Prin urmare, fiind măsuri de 

ocrotire de natură diferită, care 

urmăresc scopuri diferite, punerea 

sub interdicţie şi măsurile prevăzute 

de Legea nr. 487/2002 pot fi cumulate 

[7]. 

 

2.2. Asistarea persoanelor în 

vârstă la încheierea unor acte 

juridice, măsură prevăzută de Legea 

nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice [8]. Potrivit 

mental health and the protection of 

persons with mental disorders should 

not be confused with the measure of 

judicial interdiction; it provides the 

measure of the establishment of 

medical treatment and medical 

internship (voluntary or non-

voluntary) in specialized medical 

centers. 

Firstly, the court prohibition may 

be instituted only by the court, 

whereas the treatment without the 

consent of the patient and his/her 

involuntary admission is decided by 

administrative authority, by the 

medical authority, the role of the court 

being merely to settle any complaints 

against such taken measures, the 

effects of these measures being 

different. 

Secondly, putting a ban calls for 

the lack of exercise capacity of the 

protected person and the 

establishment of guardianship, while 

the institution of the treatment 

without the consent of the patient and 

his/her involuntary admission in a 

special establishment have no 

influence on exercise capacity. 

Therefore, being protective 

measures of a different nature, 

pursuing different purposes, the 

prohibition and the measures provided 

by the Law no. 487/2002 may be 

cumulated [7]. 

 

2.2. The law also provides for the 

protection of the elderly and the 

assistance of legal persons, as 

provided by Law no. 17/2000 on 
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prevederilor art. 30 alin. (2) din această 

lege, „persoana vârstnică, astfel cum 

este definită la art. 1 alin. (4), va fi 

asistată, la cererea acesteia sau din 

oficiu, după caz, în vederea încheierii 

unui act juridic de înstrăinare, cu titlu 

oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi 

aparțin, în scopul întreținerii sale, de 

un reprezentant al autorității tutelare a 

consiliului local în a cărui rază 

teritorială îi aparţin, domiciliază 

persoana vârstnică respectivă” [9].  

Observăm că, art. 30 alin. 2 din 

Legea nr. 17/2000, precizează că 

persoana vârstnică este asistată la 

cererea acesteia sau din oficiu la 

încheierea anumitor acte, modalitate 

prin care s-a dorit instituirea unui 

grad de protecție sporit a personelor 

vârstnice din moment ce este posibilă 

intervenția organelor statului și din 

oficiu, atunci când consideră că 

aceste persoane nu sunt capabile sau 

nu înțeleg consecințele încheierii unor 

acte juridice. Problema implementării 

acestei reglementări constă în faptul 

că, este necesară o implicare 

permanentă din partea autorității 

tutelare pentru identificarea 

persoanelor vârstnice ce ar recurge la 

diverse forme de înstrăinare a 

bunurilor necesare propriei 

întrețineri.  

 

2.3. În ceea ce privește curatela 

capabilului, această măsură nu aduce 

atingere capacității de exercițiu a celui 

ocrotit, prin urmare nu se poate institui 

decât cu consimţământul persoanei 

capabile, cel reprezentat având 

social assistance for the elderly [8]. 

According to the provisions of the art. 

30 par. (2) of this law, "the elderly 

person, as defined in Article 1 (4), 

shall be assisted at his own request or 

ex officio, as the case may be, with a 

view to concluding a legal act of 

alienation free of charge, of the goods 

belonging to him, for the purpose of 

his maintenance, by a representative 

of the tutelage authority of the local 

council in whose territorial 

jurisdiction he or she belongs, the 

respective elderly person resides"[9]. 

We note that art. 30 par. 2 of the 

Law no. 17/2000 states that the 

elderly person is assisted at his / her 

request or ex officio at the conclusion 

of certain acts, which establishes a 

higher degree of protection of the 

elderly persons, since it is possible for 

the state bodies to intervene ex officio 

when they consider that these persons 

are unable or do not understand the 

consequences of concluding legal 

acts. The problem of implementing 

this regulation is that permanent 

tutelage involvement is needed to 

identify older people who would use 

various forms of estrangement of the 

assets needed for their own 

maintenance. 

 

2.3. Regarding the curatorship of 

the capable person, this measure is 

without prejudice to the exercise 

capacity of the protected person, so it 

can only be established with the 

consent of the capable person, the one 

represented being able to revoke the 
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posibilitatea să-l revoce oricând pe 

curator. Persoana  reprezentată poate să 

încheie şi personal actul juridic iar 

curatorul trebuie să lucreze conform cu 

instrucţiunile pe care i le dă cel ocrotit. 

Curatela intervine când datorită unor 

împrejurări speciale, o persoană a cărei 

capacitate de exercițiu nu poate fi pusă 

la îndoială, nu-şi poate administra 

bunurile şi interesele în condiţii 

normale. Această procedură este 

reglementată de codul civil în art. 

178-art.186 și este guvernată de 

regulile mandatului {art. 183 alin. (1) 

din NCC} [10]. 

 

3. Condițiile punerii sub 

interdicție judecătorească 

  

Cererea de punere sub interdicţie 

trebuie sa respecte, în primul rând, 

condiţiile impuse de cererea de 

chemare în judecată de drept comun 

(conform art. 194 NCPC) în plus, fiind 

obligatorie indicarea faptelor din care 

să rezulte cauzele ce ar determina 

punerea sub interdicţie și probele ce 

urmează a fi administrate. 

În ceea ce privește necesitatea 

administrării probelor în vederea 

dovedirii unei stări de fapt, arătăm că, 

conform reglementărilor codului de 

procedură civilă este admisibil orice 

mijloc de probă, însă dat fiind 

specificul acestei proceduri considerăm 

că este necesară efectuarea a unei 

expertize medicale de specialitate, 

expertiză efectuată de către centre 

medicale specializate și care să fie 

vizată de Institutul Național de 

curator at any time. The represented 

person can also personally complete 

the legal act and the curator must 

work according to the instructions 

given by the guardian. 

Curatorship intervenes when, due 

to special circumstances, a person 

whose exercise capacity can not be 

questioned can not manage his goods 

and interests under normal 

circumstances. This procedure is 

governed by the Civil Code in Art. 

178-art.186 and is governed by the 

rules of the mandate {art. 183 par. (1) 

of NCC} [10]. 

 

3. Conditions for placing under a 

court order 

 

The application for prohibition 

must firstly comply with the 

conditions imposed by the ordinary 

lawsuit (in accordance with Article 

194 of the NCPC), in addition, it is 

mandatory to indicate the facts to 

indicate the causes that would lead to 

the prohibition, and samples to be 

administered.  

Regarding the necessity of taking 

evidence to prove a state of fact, we 

show that, according to the rules of 

the Code of Civil Procedure, any 

means of proof is admissible, but 

given the specificity of this procedure, 

we consider that it is necessary to 

have a specialized medical expertise, 

expertise carried out by specialized 

medical centers and targeted by the 

National Institute of Forensic 

Medicine. 
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Medicină Legală. 

 Condiţiile de fond cerute pentru 

punerea sub interdicţie judecătorească 

sunt stabilite expres și limitativ de 

prevederile art. 164 C. civ, acestea 

trebuie să fie îndeplinite în mod 

cumulativ și anume: 

a. lipsa de discernământ a persoanei; 

b. cauza lipsei discernământului este 

alienația ori debilitatea mintală de care 

suferă persoana; 

c. lipsa de discernământ să nu îi 

permită persoanei respective să se 

îngrijească de interesele sale. 

Toate condițiile necesare instituirii 

acestei măsuri sunt strict legate de lipsa 

discernământului definit în doctrină ca 

fiind puterea omului de a-şi reprezenta 

corect consecinţele juridice civile ale 

manifestării sale de voinţă. Pentru 

instituirea punerii sub interdicţie, 

persoana trebuie să nu aibă 

discernământ, iar lipsa 

discernământului să fie consecinţa 

alienaţiei sau a debilităţii mintale (lipsa 

discernământului se poate datora şi 

vârstei fragede, însă această situaţie nu 

intră sub incidenţa interdicţiei 

judecătoreşti). 

Astfel cum s-a arătat în practica 

judiciară, punerea sub interdicţie se 

constituie ca măsură de protecţie a 

persoanelor cu privire la care s-a 

constatat instalarea unei boli sau 

existenţa unei insuficiente dezvoltări 

psihice, afecţiuni care abolesc 

discernământul (iar nu doar îl 

diminuează). Absenţa acestei 

componente a capacităţii psihice 

împiedică la rândul său, înţelegerea 

The substantive conditions 

required for the enforcement of the 

injunction are expressly and 

restrictively established by the 

provisions of art. 164 Civil code, 

However, these must be met 

cumulatively, namely: 

a) lack of judgment of the person; 

b) the cause of lack of discernment 

is the alienation or mental debility of 

the person; 

c) lack of judgment to prevent that 

person from taking care of his 

interests. 

All the conditions necessary for the 

establishment of this measure are 

strictly related to the lack of 

discernment defined in the doctrine as 

the power of man to properly 

represent the civil legal consequences 

of his manifestation of will. In order to 

establish a ban, the person must have 

no discernment, and lack of 

discernment be the consequence of 

alienation or mental debility (lack of 

discernment may also be due to young 

age, but this situation does not fall 

under the prohibition). 

As it has been shown in court 

practice, banning is a measure to 

protect people who have been 

diagnosed with a disease or the 

existence of insufficient mental 

development, disorders that 

undermine discernment (and not only 

diminish it). The absence of this 

component of psychic capacity in turn 

prevents the understanding of the 

content and consequences of the acts / 

acts which it is necessary to take care 
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conţinutului şi a consecinţelor 

faptelor/actelor pe care le presupune  

îngrijirea propriilor interese. Persoana 

care urmează să fie pusă sub interdicție 

judecătorească nu trebuie să aibă 

competența psihică de a acționa critic și 

predictiv, privind consecințele social 

juridice care pot decurge din 

exercitarea drepturilor și obligațiilor 

civile [11]. 

Luarea măsurii este condiţionată de 

existenţa unei stări de tulburare mintală 

cu caracter general şi permanent, o 

slăbire trecătoare a facultăţilor mintale 

nefiind de natură să determine luarea 

unei asemenea măsuri. O persoană 

incompetentă de a întocmi acte de 

dispoziție, de a se manifesta cu liberă 

voință, de a nu avea capacitatea psihică 

de apreciere critică asupra conținutului 

și consecințelor social juridice ale 

acțiunilor sale, de a nu-și păstra 

capacitatea de autoconducție, 

autoîngrijire și administrare a bunurilor 

proprii va fi pusă sub interdicție 

judecătorească [12].  

În privinţa persoanelor care pot fi 

puse sub interdicţie menţionăm că pot 

fi puse sub interdicţie judecătorească 

atât persoanele majore, cât şi minorii cu 

capacitate de exerciţiu restrânsă, dacă 

suferă de alienaţie sau debilitate 

mentală. 

Astfel, nu este posibilă punerea sub 

interdicţie judecătorească în cazul unei 

incapacități temporare sau când 

discernământul unei persoane este 

parțial afectat, chiar dacă nu în măsură 

să se îngrijească de interesele sale, dar 

din alte motive decât lipsa 

of their own interests. The person to 

be banned must not have the mental 

ability to act critically and predictably 

on the legal social consequences that 

may result from the exercise of civil 

rights and obligations [11]. 

Taking action is conditioned by the 

existence of a state of mental disorder 

of general and permanent character, a 

gradual weakening of mental faculties 

not likely to lead to such a measure. 

An incompetent person to make 

moods, to manifest themselves with 

free will, not to have the psychic 

ability to criticize critically the 

content and social consequences of 

his actions, not to preserve his 

capacity for self-induction, self-care 

and administration of its own property 

will be subject to a court order [12].  

With regard to persons who may 

be subject to interdiction, we 

mention that both the major and the 

minor, with limited exercise 

capacity, if they suffer from 

alienation or mental debility can be 

banned. 

Thus, we can say that the 

prohibition cannot be ordered if a 

person is unable to take care of his or 

her interests, but for reasons other 

than lack of discernment, or when 

the lack of discernment is due to 

other causes, and not to the 

alienation or mental debility. 

The substantive condition for 

taking the prohibition measure is 

identical in the NCC to the old 

regulation, being taken without the 

conditions for establishing it in line 
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discernământului determinat de 

alienaţiei sau debilitate mintală. 

În ceea ce privește condiţia de fond 

pentru luarea măsurii punerii sub 

interdicţie observăm că este identică 

în NCC faţă de vechea reglementare, 

fiind preluată fără adaptarea condițiilor 

de instituire a acesteia în acord cu 

nevoile societății.  

 

Concluzii 

 

În actuala legislație există o 

protecție scăzută a persoanelor 

vârstnice aflate în imposibilitatea de a-

si administra singure propriile bunuri și 

de a se îngriji de propriile interese cât 

și a persoanelor care au suferit diverse 

traume fizice sau morale ce au avut ca 

urmare pierderea temporară a 

discernământului. Aceste categorii de 

persoane sunt victimele unor indivizi, 

care urmăresc obținerea unor foloase 

ilicite având cunoștință de starea în 

care se află (fie și numai temporar) 

aceste persoane. 

Măsurile prevăzute de lege au fost 

eficiente și suficiente la momentul la 

care au fost elaborate însă societatea a 

evoluat sub toate aspectele atât în sens 

pozitiv cât și negativ, astfel că, și 

normele legale trebuie adaptate noilor 

necesități sociale. 

Dispozițiile legale actuale nu permit 

instanțelor judecătorești și instituțiilor 

publice o implicare directă și efectivă 

în apărarea drepturilor și intereselor 

persoanelor defavorizate în sensul mai 

sus arătat, fiind în prezența unei lacune 

legislative ce necesită a fi acoperită.  

with the needs of society. 

 

Conclusions 

 

Under current legislation, there is a 

low level of protection for the elderly 

unable to manage their own goods 

and to take care of their own interests, 

as well as people who have suffered 

physical or moral trauma that resulted 

in temporary loss of discernment. 

These categories of persons are the 

victims of people seeking illicit help 

knowing their state (even 

temporarily).  

The measures provided by the law 

were effective and sufficient at the 

time when they were drafted, 

however, society evolved in both 

positive and negative terms, so that 

the legal rules must be adapted to new 

social needs. 

The current legal provisions do not 

allow the courts and public 

institutions to directly and effectively 

engage in defending the rights and 

interests of disadvantaged people in 

the above-mentioned sense, in the 

presence of a legislative gap that 

requires coverage. 

A person with limited capacity of 

discernment, who is not suffering of a 

mental illness (alienation or mental 

debility) can not be placed under a 

court ban and no other protection 

measures can be put in place except 

with his consent, a situation that 

ultimately leads to a total lack of the 

protection of the person concerned, 

because it is hard to believe that a 
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O persoană cu discernământul 

parțial afectat și care nu este bolnavă 

psihic (alienație sau debilitate 

mintală) nu poate fi pusă sub 

interdicție judecătorească și nici nu 

pot fi instituite alte măsuri de 

protecție decât cu acordul acesteia, 

situație ce duce în final la lipsirea 

totală de protecție a persoanei în 

cauză, deoarece este greu de crezut 

că o persoană cu discernământul 

afectat ar admite starea în care se 

află și prin urmare ar accepta 

ajutorul altor persoane specializate și 

dezinteresate. 

Incapacitatea parțială a persoanelor 

a rămas lipsită de orice protecție, 

deoarece curatela poate fi instituită 

numai cu consimțământul persoanei 

ocrotite, iar măsura punerii sub 

interdicție judecătorească numai în 

cazurile strict prevăzute de lege. 

Pentru oferirea unei protecții 

eficiente a persoanelor aflate în nevoie 

consider că este necesară o 

reglementare care să permită organelor 

abilitate să intervină ori de câte ori 

sunt sesizate (de notarii publici când 

se înstrăinează bunuri, când se 

redactează procuri pentru 

administrarea bunurilor și a 

veniturilor, de vecini sau alte 

persoane) sau se sesizează din oficiu.  

În acest fel, instanțele de judecată în 

urma administrării probatoriului 

(înscrisuri, martori, expertiza medico 

legală, interogatoriu, ancheta socială) 

ar fi în măsură să pronunțe o hotărâre 

care să fie în acord cu necesitățiile reale 

ale persoanei a cărei protecție este 

person with the discernment would 

accept the state he is in, and therefore 

would accept the help of other 

specialized and disinterested 

individuals. 

The partial incapacity of persons is 

deprived of any protection because 

the sanction can be instituted only 

with the consent of the protected 

person and the measure of prohibition 

is judged only in cases strictly 

prescribed by law. 

In order to provide effective 

protection for people in need, 

regulation is needed to allow 

competent authorities to intervene 

whenever they are notified (notary 

public when goods are installed, when 

protocols for the administration of 

goods and income are drafted, of 

neighbors or other persons) or makes 

an appeal ex officio. 

In this way, the courts of law 

following the taking of evidence 

(writings, witnesses, forensic 

expertise, interrogation, social 

inquiry) could give a ruling that is in 

line with the real needs of the person 

whose protection is required. 
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Rezumat: Prezenta lucrare are la bază 

analiza principiilor și regulilor de bună 

purtare în ceea ce privește activitatea de 

voluntariat, desfășurată în România. Se 

observă, că dincolo de reglementările 

legale în vigoare, referitoare la acest gen 

de activitate, câteva aspecte legate de buna 

conduită a voluntarilor trebuie să fie 

evidențiate și, din acest punct de vedere, 

normele de conduită etică și profesională 

trebuie respectate ca atare. Prezenta 

lucrare se dorește o abordare teoretică a 

aspectelor de etică și conduită profesională 

în domeniul voluntariatului, precum și a 

tuturor regulilor de acest gen, pe care 

voluntarii trebuie să le respecte pe 

parcursul desfășurării activității lor.  

 

Cuvinte cheie: voluntariat; reguli de 

bună purtare; norme deontologice; etică 

profesională. 

 

 

1. Introducere 

 

Activitatea de voluntariat reprezintă, 

înainte de toate, o cale de educare a 

cetățenilor în privința respectării 

drepturilor celorlalți, dar mai ales a 
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Abstract: The current paper is based 

on the analysis of the good behaviour 

rules and principles, applied in the field 

of volunteering in Romania. It is 

observed, beyond the legal regulations 

into force on this kind of activity, certain 

aspects related to the volunteers՚ good 

behaviour must be highlighted and, from 

this point of view, the ethics and 

professional rules must be respected as 

well. The paper focuses on the theoretical 

approach of the professional aspects in 

the field of volunteering as well as on the 

rules the volunteers have to respect within 

their activity.  
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1. Introduction 

 

First of all, the volunteering 

activity represents a way of the 

people՚ s education on respecting the 

others՚ rights, particularly the self-
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respectului de sine, pe care noi toți 

trebuie să-l cultivăm pe parcursul vieții 

și, în egală măsură, să-l dezvoltăm 

constant. A deveni emisar, o persoană 

determinată de nevoile specifice ale 

societății, este un mare avantaj, de care 

toți actorii vieții sociale ar trebui să 

profite.  

Este ușor de înțeles nevoile 

stringente ale societății în care trăim, 

fiecare din noi are aptitudini și calități, 

pe care trebuie, la un moment dat din 

viața lui, să le valorifice la cel mai 

mare potențial, dând posibilitatea 

anumitor categorii sociale, mai mult 

sau mai puțin defavorizate, să 

beneficieze de serviciile, pe care, în 

mod normal, nu le-ar avea.  

Este acesta, așadar, un ansamblu de 

avantaje, pe care legea voluntariatului 

le-a pus în sarcina actorilor societății 

din țara noastră, având în vedere mai 

multe deficiențe la nivel instituțional, 

pe care le vom avea în vedere în 

prezenta lucrare. Dar, cu toate acestea, 

elementele specifice acestui tip de 

conducere instituțională, lipsită de cea 

mai necesară componentă a sa, aceea 

financiară, face ca tot mai mult în țara 

noatră să se dezvolte și să evolueze 

forme noi și diversificate de activități 

de voluntariat. Acestea nu fac decât să 

se identifice cu nevoile societății însăși, 

cu aspectele de ordin societal, în 

ansamblul lor, care, iată, au, la acest 

moment, un ecou bine definit în ceea ce 

privește latura socială.  

Vreme îndelungată, în special 

înainte de Decembrie 1989, în țara 

noastră au existat forme arare de astfel 

respect we all have to improve for the 

lifelong as well as to develop it 

constantly. Being emissary, a 

determined person of the society 

specific needs, it is a great advantage 

all of the social actors should adhere 

to.  

It is very easy to understand the 

stringent needs of the society we live 

in, everyone has capability and 

capacity, which must be developed at 

high level in their life, bringing 

possibility for some social categories, 

more or less disadvantaged to benefit 

of the services, they usually do not 

have.  

This is a set of advantages, the law 

on volunteering put on the society 

actors՚ assignment in our country, 

taking into account many deficiencies 

at institutional level, I will refer in the 

current paper to. Nevertheless, the 

common elements of this kind of 

institutional command, missing its 

necessary integral part, the financial 

one, makes in our country to develop 

it much more and progress new and 

diversified forms of volunteering. 

These forms make to identify 

themselves with the society needs 

itself, with the aspects of the society 

at macro level, which have, at the 

moment, a well-known echo on the 

social meaning.  

For a long time, especially before 

the December 1989, the seldom forms 

of activities have been existed in our 

country. But, as in all authoritative 

society, they were controlled by the 

authorities and directed in such a 
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de activități, dar, ca în orice societate 

autoritară, acestea erau controlate de 

autorități și dirijate în așa manieră încât 

ele deveneau obligatorii. [1] 

Este știut faptul că în evoluția sa, 

voluntariatul a creat câmpuri mari de 

acțiune pentru diverse domenii ale 

vieții sociale, precum cel sanitar, 

educațional, cultural, sportiv etc., care 

au venit pe fondul unor deficiențe 

grave apărute ca urmare a unei slabe 

finanțări a acestora. [2] 

După anul 1989, a început să se 

contureze, cu pași timizi, un altfel de 

voluntariat, de data aceasta unul 

consimțit de către cel care prestează, iar 

nu unul obligatoriu. Treptat, acesta a 

devenit un simbol al societății, care 

avea să producă consecințe din cele 

mai fericite pentru o anumită categorie 

socială, anume aceea defavorizată.  

Aderarea României la Uniunea 

Europeană, la data de 1 ianuarie 2007, 

a însemnat un moment deosebit de 

important în ceea ce privește definirea 

și conturarea ideii de voluntariat în țara 

noastră. Cadrul legislativ a contribuit 

decisiv la formarea unui corp de 

amatori, care s-au transformat în 

adevărați profesioniști, referindu-ne 

aici la cei care au prestat astfel de 

activități în mod constant și care, în 

felul acesta, au căpătat o anumită 

experiență, pe care numai practica ți-o 

poate oferi.  

Luînd în considerare toate aceste 

aspecte de ordin teoretic, cred că a sosit 

momentul ca întreaga societate să 

conștientizeze faptul că numai 

contribuind activ în activități de natură 

manner they became compulsory. [1] 

It is well-known the fact that 

during its evolution, the volunteering 

has created large fields of action for 

several domains of social life, such as 

sanitary service, education, culture, 

sport a.s.o., which have been arisen 

on the basis of serious deficiencies, as 

a consequence of their poor financing. 

[2]  

After the 1989th, another trend in 

volunteering has been outlined 

slowly, one consented by the 

volunteering provider, but not a 

compulsory one. Gradually, the 

symbol of society began, which has to 

produce the most delighted 

consequences for a particular social 

group, namely underprivileged one.  

The Romania՚ s adhesion to the 

European Union on the 1st of January 

2007 meant an important moment on 

defining and outlining the idea of 

volunteering in our country. The legal 

framework has contributed decisively 

to forming of a group of amateurs, 

which have been changed in real 

professionals, we mean to those who 

have carried out constantly such 

activities and, in this manner, have 

brought experience, only the practice 

can offer.  

Taking into account all these 

theoretical aspects, I consider it is the 

moment for the entire society to be 

aware of the fact that some action 

levels, the society really needs, will 

be reached just through an active 

contribution in the social activities of 

benefits.  
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să aduce beneficii în societate, se vor 

atinge unele niveluri de acțiune, de care 

societatea are cu adevărat nevoie.  

 

2. Reguli de conduită în 

activitatea de voluntariat 

 

Implicarea cetățenilor în 

desfășurarea activității de voluntariat 

presupune respectarea unor reguli de 

bună purtare, reguli pe care fiecare 

participant și le-a dezvoltat în mod 

personal, le-a dobândit pe parcursul 

vieții sale profesionale sau le-a folosit 

în relațiile cu semenii. Acestea pot fi de 

natură personală, așa cum am relatat 

anterior, dar pot fi, în egală măsură, 

reguli de conduită dobândite în plan 

profesional. Sunt așa-numitele reguli de 

bună purtare, pe care orice profesionist 

trebuie să și le însușească și să le aplice 

în relațiile cu ceilalți actori ai vieții 

profesionale.  

Conduita sau regulile de bună 

purtare în activitatea de voluntariat nu 

fac excepție de la deontologia 

profesională, pentru că, dacă este să 

analizăm bine acest gen de activitate, 

atunci ajungem la concluzia că și 

activitatea de voluntariat este o 

activitate de natură profesională. 

Aceasta presupune o anumită conduită, 

deci anumite reguli de comportament, 

pe care voluntarul este dator să le 

respecte pe parcursul desfășurării 

activității sale profesionale.  

Așadar, am precizat că aceste norme 

de conduită au două surse de 

proveniență, unele sunt rezultatul 

dezvoltării personale, iar altele sunt 

 

2. Good behaviour rules in the 

volunteering 

 

Involving citizens in the 

volunteering activities supposes 

respecting certain rules of good 

behaviour, every participant has 

developed personally, has achieved 

during the professional life or simply 

used in relation with others. These 

rules could be of the personal feature, 

as I have already pointed out above, 

but, at the same time, they could be 

ethic rules achieved professionally. 

They are so-called good behaviour 

rules every professional must respect 

and apply in relation with the other 

actors of the professional life.      

The ethics or good behaviour rules 

on the volunteering are not exceptions 

from the professional deontology due 

to the fact that if we analyze well this 

kind of activity we have to observe 

that the volunteering is also a 

professional activity. It supposes a 

particular behaviour, which means 

appropriate rules of behaviour the 

volunteer is obliged to respect during 

the professional activity.  

Thus, I have already stated these 

rules of behaviour have two different 

sources. Some of them are the result 

of the personal development, but the 

other ones are the result of the 

professional development.  

Those rules from the first category 

do not have a defined legal 

framework, they are only juridical 

regulated and, from this reason, do 
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rezultatul dezvoltării profesionale.  

Cele din prima categorie nu au un 

cadru juridic definit, ele nu sunt 

reglementate juridic și, din acest motiv, 

nu au un caracter obligatoriu. Dar, ajută 

în mod semnificativ la desfășurarea în 

bune condiții a activității de 

voluntariat. Este ceea ce, în viața de zi 

cu zi, se numește educația fiecărui 

individ în societate.  

Cele din a doua categorie pot fi 

reglementate juridic, pot face obiectul 

unor acte normative cu caracter 

profesional, statute sau coduri 

deontologice, caz în care legiuitorul a 

considerat necesar să răspundă unor 

nevoi imperative, cu care societatea se 

confruntă. Acestea au un caracter 

obligatoriu, dacă legea nu dispune 

altfel, anume că ele pot fi avute în 

vedere de profesionist în cadrul 

relațiilor de natură profesională, pe care 

acesta le are.  

Așa cum am expus anterior, în 

cadrul activității de voluntariat se 

dezvoltă o categorie de relații inter-

personale, cu un profund caracter 

profesional, care are menirea de a servi 

scopului, pentru care acea activitate a 

fost reglementată. Din acest motiv, 

respectarea unui set de reguli de 

conduită devine, în acest context, 

obligatorie. Caracterul de obligativitate 

este și trebuie privit ca o necesitate a 

societății, o cerință a actului voluntar 

prestat de persoana angrenată în astfel 

de activități.  

Regulile de conduită în activitatea 

de voluntariat au un caracter de 

necesitate, așa cum am arătat mai sus, 

not have a compulsory feature. 

However, they help significantly in 

carrying out the volunteering activity. 

This is about the individual՚ s 

education in society.  

The rules from the second category 

can be regulated legally, they can be 

included in normative acts having a 

professional feature, statutes or 

deontological codes, in which case the 

legislator has considered opportune to 

respond to an imperative needs the 

society is confronting with. These 

rules have a compulsory feature, if the 

law does not regulate otherwise, 

namely they can be taken into account 

by the professional within the work 

relations it is involved in.  

As I have pointed out above, 

within the volunteering activity a kind 

of inter-personal relations having a 

profound professional feature, which 

serves to the scope this activity has 

been regulated for, was developed. 

For this reason, respecting a set of 

behaviour rules becomes compulsory 

in this context. The compulsory 

feature is and must be viewed as a 

necessity for the society, a need for 

the voluntary act, carried out by the 

person involved in this kind of 

activity.  

The rules of good behaviour in the 

volunteering have also a necessity 

feature, as it has been highlighted 

earlier, due to the finality of the act 

itself. In certain countries there are 

good practices manuals in order to 

help in carrying out public activities. 

[3; 15] These manuals or codes 
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tocmai datorită finalității actutui 

respectiv. În unele țări există manuale 

de bune practici, pentru a ajuta în 

desfășurarea activităților de natură 

publică. [3; 15] Aceste manuale sau 

coduri conțin ”principiile etice care 

trebuie să fie respectate de către toți 

reprezentanții ...” [4].  

Între principiile de bază, pe care se 

întemeiază activitatea de voluntariat, se 

numără acela al umanismului. În 

literatura de specialitate s-a apreciat, 

că, la momentul actual, ”societatea 

militează pentru un nou umanism, care 

pune pe primul plan cetățeanul și 

totodată îmbinarea intereselor întregii 

societăți” [5]. Dar, principiul 

umanismului trebuie privit și ca o 

coordonată a rolului, pe care voluntarul 

îl are în societate, fără a accepta 

inechitatea, inegalitatea, altfel spus se 

cere ca ”semenul nostru să fie tratat 

așa cum ne-am dori ca acesta să ne 

trateze pe noi” [6]. 

Un alt principiu de bază, care 

caracterizează activitatea voluntarului, 

în cadrul regulilor de conduită, este 

acela al bunei credințe. În general, în 

limitele legii, buna-credință se 

prezumă. Însă, având în vedere tărâmul 

normelor nereglementate juridic, atunci 

o prezumție a bunei credințe în cadrul 

activității de voluntariat se poate lua 

doar în considerare. Acest atribut al 

voluntarului nu excede cadrul legal în 

materie, așa cum se poate desprinde 

dintr-un studiu asupra legislației în 

materie. [7] 

Regulile de bună purtare în 

desfășurarea activității de voluntariat 

contain „the ethical principles which 

must be respected by all 

representatives …” [4]. 

Among the fundamental principles 

the volunteering activity is based on 

the humanism. The doctrine states 

that, at the moment, „the society 

militates in favour of a new 

humanism, which accords the first 

place to the citizen as well as the 

connection of the entire society 

interests” [5]. But, the principle of 

humanism must be viewed as a 

coordinate of the function the 

volunteer has in society, not to take 

into consideration the inequity or 

inequality. In other words, this means 

that” our fellowman must be respected 

as we would like for us to be 

respected” [6].  

Another fundamental principle, 

which features the volunteering 

activity, within the behaviour rules, is 

that of good faith. Generally speaking, 

within the legal limits, the good faith 

is presumed. However, taking into 

consideration the field of rules 

unregulated juridical, a presumption 

of good faith within the volunteering 

activity would be only taken into 

account. This attribute of volunteer 

does not exceed the legal framework 

in this field, as we can observe 

studying legislation in the matter.  [7] 

The good behaviour rules within 

the volunteering activity are based on 

the volunteer՚ s consciousness. 

Beyond the difference between the 

good and bad, the consciousness 

measures both the equity and 
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au la bază conștiința celui care o 

exercită. Dincolo de aspectele legate de 

diferențierea binelui de rău, conștiința 

măsoară latura echității și a percepției, 

pe care voluntarul o are referitor la 

urmările faptelor sale. Altfel spus, de a 

conștientiza rezultatul faptelor sale și a 

delimita ceea ce este bine de făcut, de 

ceea ce nu se dorește în cadrul acestei 

activități. Aceasta, deoarece regula de 

conduită are o structură complexă, fiind 

constituită din noțiuni, cunoștințe, 

teorii și principii.  

S-a apreciat, că aceleași reguli și 

principii trebuie să stea și la baza 

desfășurării activității din cadrul 

administrației publice. [8] Această 

corelație a celor două domenii de 

activitate ne face să reflectăm asupra 

modului de lucru cu cei cu care și 

voluntarii, dar și funcționari din cadrul 

administrației publice intră în contact. 

În cel de-al doilea domeniu de 

activitate, normele juridice sunt cele 

care reglementează și caracterizează, 

totodată, activitatea funcționarilor 

publici, cu toate acestea ei nu trebuie să 

fie vitregiți de o bogată cultură etică și 

un profund aspect deontologic și 

profesional. Altfel spus, trebuie să 

existe o îmbinare a celor două categorii 

de norme juridice, precum cele juridice 

și cele etice. [9] 

 

3. Regulile de conduită și 

răspunderea juridică a voluntarului 

 

La prima vedere, regulile de 

conduită nu ar avea nimic în comun cu 

răspunderea voluntarului în cadrul 

perception side the volunteer has on 

his/her consequences. In other words, 

it refers to be aware of the 

consequences and to delimitate that is 

well done from the unexpected facts 

during the activity. This is because the 

behaviour rule has a complex 

structure being organized on notions, 

knowledge, theories and principles.  

It has been also appreciated the 

same rules and principles must be on 

the base of the activity carried out 

within the public administration. [8] 

This correlation of both fields of 

activity makes us reflect upon the 

work style with those both the 

volunteers and the civil servants from 

the public administration contact with. 

Within the second field of activity, the 

legal norms are ones that regulate and 

characterize the activity of civil 

servants, at the same time. 

Nevertheless, they cannot be 

dispossessed of a huge ethical culture 

and a profound deontological and 

professional aspect. Thus, there is a 

nexus of both categories of legal 

norms, such as the legal and ethics 

ones. [9] 

 

3. Behaviour rules and the 

volunteer՚ s legal liability  

 

First of all, the behavioural rules 

do not have anything in common with 

the volunteer՚ s liability within the 

relations she/he establishes within the 

volunteering activity. This would be a 

simplistic opinion, which cannot be 

agreed totally. Why? Due to the fact 
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relațiilor pe care le stabilește în 

activitatea de voluntariat. Aceasta ar fi 

o părere simplistă, care nu poate fi 

agreată în totalitate. De ce? Deoarece, 

atât normele etice, cât și cele juridice 

oferă o amplă viziune asupra a ceea ce 

înseamnă buna conduită a voluntarului 

și are repercusiuni asupra uneia dintre 

formele răspunderii juridice a acestuia. 

Cea mai gravă formă a răspunderii 

juridice a voluntarului este răspunderea 

penală, de aceea nu putem să nu 

punctăm câteva aspecte referitoare la 

cele mai des întâlnite infracțiuni, care 

se regăsesc în domeniile publice de 

activitate, anume acelea de corupție.  

Este adevărat, că numai încălcarea 

normelor juridice imperative, constând 

în săvârșirea unei infracțiuni, poate 

duce la atragerea răspunderii penale a 

voluntarului. În acest context, s-a 

conturat ideea de combatere a 

”corupției instituționale”. [10] O 

legătură între domeniul public și 

activitatea de voluntariat vine pe fondul 

exercitării celei din urmă în cadrul 

primului domeniu. S-a apreciat, că în 

desfășurarea activității din domeniul 

public, ”... fiecare stat parte se 

străduiește să aplice, în cadrul 

propriilor sisteme instituționale și 

juridice, coduri sau norme de conduită, 

pentru exercitarea corectă, onorabilă 

și corespunzătoare a funcțiilor 

publice”. [11] Iată, așadar, că se aduc 

argumente în ceea ce privește existența 

unei influențe a normelor de conduită 

etică în stabilirea unei răspunderi 

juridice de natură penală a 

funcționarilor din administrația publică. 

that, both ethical and juridical norms 

offer an ample vision upon the 

volunteer՚ s good behaviour and have 

repercussion upon his/her legal 

liability. The most severe form of the 

volunteer՚ s legal liability is the penal 

prosecution. For this reason, we can 

point out certain relevant features 

regarding the most frequent offences, 

committed usually in the public 

administration areas, namely the 

corruption ones.  

It is true, only infringing the 

imperative legal norms, consisting in 

committing an offence, can conduct to 

the volunteer՚ s penal prosecution. In 

this context, it was outlined the 

opinion of combating „institutional 

corruption”. [10] A connection 

between the public area and the 

volunteering activity comes on the 

base of the last issue exercising over 

the first field. It has been appreciated 

that in carrying out activity within the 

public field, „ever state involved 

makes effort to apply codes and 

behaviour rules in order to exercise 

correctly, honourably and agreeably 

the public function, within their own 

institutional and legal systems”. [11] 

Thus, there are argues on existing 

influences of the ethics rules in 

establishing the civil servants՚ legal 

penal prosecution. The correlation 

between the two categories of norms 

is based on respecting principles, such 

as the integrity and fairness, related to 

the legal system fundamental 

principles. [12] 

During the volunteering activity, 
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Desigur, că această corelație dintre cele 

două categorii de norme are la bază 

respectarea unor principii, precum 

integritatea și cinstea, raportate la 

principiile fundamentale ale sistemului 

juridic. [12] 

În exercitarea activității de 

voluntariat, în cadrul administrației 

publice, mai exact în diverse sectoare 

de activitate, precum educația, sportul, 

sănătatea, cultura, voluntarul 

interacționează cu funcționarii din 

administrația publică, chiar dacă nu are 

o poziție publică oficială, reglementată 

printr-un contract de muncă, în 

înțelesul Codului muncii. [13] Aceasta, 

deoarece activitatea de voluntariat se 

exercită în baza unui contract civil, 

semnat între persoana care urmează să 

aibă această calitate și cel care 

angajează activități prestatoare, de 

voluntariat. [14]  

Așadar, răspunderea voluntarului 

poate să apară, ori de câte ori acesta 

săvârșește o infracțiune, pentru care 

Codul penal prevede aplicarea unei 

sancțiuni de drept penal. Se pune 

problema, dacă voluntarul poate, în 

calitatea pe care o are, să fie tras la 

răspundere penală pentru săvârșirea 

unei infracțiuni de corupție, în înțelesul 

legii penale.  

Se pot contura două puncte de 

vedere. Unul se referă la 

imposibilitatea săvârșirii unei 

infracțiuni de dare de mită, spre 

exemplu, deoarece acesta nu 

îndeplinește o funcție publică, nu 

exercită atribuții de funcție publică, 

ceea ce îl face incompatibil cu 

within the public administration, 

particularly in diverse activity areas, 

such as education, sport, health, 

culture, the volunteer interacts with 

the civil servants even she/he does not 

have an official public position, 

regulated by a work contract, in 

accordance with the labour Code. [13] 

This is because the volunteering 

activity is exercised in accordance 

with a civil contract, signed between 

the person who will carry out the 

volunteering activity and the person 

who engages such activity of 

volunteering. [14] 

Thus, the volunteer՚ s liability 

could appear in cases in which she/he 

commits an offence the penal Code 

incriminates it as an offence. In this 

context, a question could be asked if 

the volunteer, in relation with his/her 

capacity, could be subject of the penal 

prosecution for committing an offence 

of corruption in the meaning of penal 

law.  

Two points of view can be laid 

down. One of these refers to the 

impossibility of committing an 

offence of bribery, due to the fact that 

she/he does not carry out a public 

function and does not practice 

attribution of public function, which 

makes him/her incompatible with 

committing offences of corruption. 

Another point of view consists in 

assimilating volunteer with a civil 

servant in carrying on the activity in 

the public administration, employed 

with a work contract, regulated by the 

labour Code provisions. Despite of 
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săvârșirea infracțiunilor de corupție. Un 

alt punct de vedere ar consta în aceea, 

că voluntarul este asimilat, în 

desfășurarea unei activități în cadrul 

administrației publice, unui funcționar, 

nu în sensul funcționarului public, 

angajat în baza unui contract de muncă, 

reglementat de dispozițiile Codului 

muncii, ci a funcționarului cu atribuții 

în domeniul public, ce se nasc din 

dispozițiile contractului de voluntariat, 

semnat de părți.  

Din aceste considerente, se poate 

aprecia, că există o strânsă legătură 

între activitatea de voluntariat și 

răspunderea penală a voluntarului 

pentru fapte de corupție.[15; 16] 

Același regim juridic este aplicat și în 

cazul în care aceștia săvârșesc 

infracțiuni grave, cum sunt cele de 

criminalitate organizată.[17] 

 

Concluzii 

 

Luând în considerare aspectele de 

etică profesională, voluntarul trebuie să 

respecte regulile de bună purtare la 

locul de desfășurare a activității de 

voluntariat. Acestea sunt dobândite de-

a lungul vieții, din familie, din mediul 

social, dar cele mai multe dintre ele 

sunt rezultatul unei activități 

profesionale, față de care, de regulă, se 

reglementează coduri de conduită sau 

statute profesionale, cum este cazul 

funcționarilor publici.   

Cu toate acestea, voluntarul nu 

trebuie privit ca un angajat, ca o 

persoană ce exercită o profesie și, față 

de care, are anumite drepturi și 

this argue, the volunteer is assimilated 

with civil servant having attributions 

in the public areas, which are arisen 

from the volunteering contract, signed 

by the parties as well.  

Taking into consideration these 

aspects, it is appreciated there is a 

strengthened relation between the 

volunteering activity and the 

volunteer՚ s penal liability for the 

offences of corruption. [15; 16] The 

same legal regime is applicable for 

the serious offences, such as of the 

organized crimes ones committed by 

the volunteers. [17] 

 

Conclusions  

 

Taking into account the issues on 

professional ethic, the volunteer must 

respect the rules of good behaviour at 

the volunteering area of activity. 

These rules are achieved lifelong, in 

the family environment, in the social 

environment, but most of them are the 

result of the professional activity, in 

accordance with regulating codes of 

behaviour rules or professional 

statutes, as for the civil servants.  

Nevertheless, the volunteer could 

not be viewed as an employee, as a 

person who carry on a profession, in 

accordance with that she/he has the 

rights and duties, as those regulated 

by the labour Code or by the special 

professional statutes. No, this is only 

the service provider of activities 

she/he agreed with, through signing 

volunteering contract, as the law on 

volunteering regulates. 
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obligații, în sensul celor reglementate 

de Codul muncii sau de alte statute 

profesionale speciale. Nu, acesta este 

doar prestatorul unor activități, la care a 

consimțit prin semnarea contractului de 

voluntariat, așa cum legea privind 

voluntariatul reglementează.  

Ceea ce trebuie precizat este faptul 

că, în cazul nerespectării prevederilor 

legale, voluntarul poate răspunde penal 

pentru săvârșirea oricăror infracțiuni în 

legătură cu activitatea prestată.  

În consecință, trebuie precizat faptul 

că crearea raportului juridic de 

voluntariat presupune respectarea unor 

norme de conduită sau a unor reguli de 

bună purtare, care au menirea de a ajuta 

persoanele implicate să ducă la bun 

sfârșit aceste atribuții.  
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Întrucât domnul Nelu Niţă a parcurs 

toate treptele ierarhiei de poliţist, până 

la funcţia de adjunct și şef al 

inspectoratelor de poliţie din judeţele 

Bacău, Neamţ și Iași acesta şi-a dedicat 

întreaga sa activitate profesională 

Justiției, Criminalisticii şi mai apoi 

învăţământului superior, având un rol 

deosebit în creşterea rolului 

criminalisticii în înfăptuirea justiţiei și 

în aflarea adevărului.  

Pentru probarea infracţiunilor o 

contribuţie esenţială o are activitatea 

de urmărire penală, aceasta constituind 

și principalul domeniu de aplicare a 

tacticii criminalistice. 

După o îndelungată activitate de 

cercetare ştiinţifică [1-9], autorul a 

reuşit să realizeze o lucrare de mare 

valoare teoretică şi practică în 

domeniul Criminalisticii. Remarcabilă 

înainte de toate prin acurateţe 

ştiinţifică şi claritate conceptuală, 

lucrarea de faţă prezintă principalele 

elemente de tactică criminalistică, în 

concordanţă cu prevederile Codului de 

procedură penală care a intrat în 

vigoare la 1 februarie 2014, rămânând, 

desigur, deschisă modificărilor şi 

completărilor ulterioare. 

Autorul a sistematizat lucrarea în 11 

capitole în care sunt tratate atât din 

perspectivă legală cât și de tactică 

criminalistică următoarele:  

Capitolul I – Noțiunea și 

importanța tacticii criminalistice; 

Capitolul II – Tactica planificării 

activității de urmărire penală; 

 

 

Mister Nelu Niță has gone through 

all the steps of the Police hierachy, he 

has been the deputy and chief of Police 

Inspectorates of Bacău, Neamț and Iași 

Counties and he dedicated all his 

professional activity to Justice, Forensic 

Sciences and to the academic activity 

with a very high impact on the role of 

Forensics in Justice field of work and 

the search for truth above all. 

Prosecution is the  essential activity of 

all investigations and the main field of 

application of the Forensic tactics. 

After a long period of scientific 

research [1-9],  the author has 

accomplished a great paperwork, with a 

high theoretical and practical value in 

the area of Forensic Sciences. The 

scientific accuracy and conceptual 

clariry are remarcable; this book 

presents the main elements of forensic 

tactics according to the stipulations of 

the Criminal Procedure Code, in effect 

from February 1st, 2014 but it is also 

opened for new updates and new 

informations. 

The author has structured the work 

in 11 chapters in which all the elements 

are described as well from the Law and 

from the Forensic point of view. The 

Chapters are: 

Chapter I – Notions and importance 

of Criminalistic Tactics; 

Chapter II – Tactics of 

plannification of the prosecution; 

Chapter III – Tactics of elaboration 

of prosecution versions; 

Chapter IV – Tactics of crime scene 
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Capitolul III – Tactica elaborării 

versiunilor de urmărire penală; 

Capitolul IV – Tactica efectuării 

cercetării la fața locului; 

Capitolul V – Expertiza judiciară și 

constatarea. Reguli tactice privind 

dispunerea acestora; 

Capitolul VI – Tactica ridicării de 

obiecte și înscrisuri; 

Capitolul VII – Tactica efectuării 

percheziției; 

Capitolul VIII – Tactica ascultării 

persoanelor; 

Capitolul IX – Tactica identificării 

persoanelor și a obiectelor; 

Capitolul X – Tactica efectuării 

confruntării; 

Capitolul XI – Tactica efectuării 

reconstituirii.  

Aceste capitole traversează într-un 

mod deosebit de logic, fluid,  ușor de 

înțeles și în același timp bogat în 

informații, întreaga structură a tacticii 

criminalistice; este foarte interesant 

felul în care, autorul își propune să 

avanseze de la noțiunile de bază ale 

fiecărui principiu de tactică, spre 

elemente de noutate și posibilități de 

evoluție ale acestui domeniu. De 

asemenea, este interesantă abordarea 

domniei sale în sensul în care, datele 

teoretice ale fiecărui capitol sunt 

completate de noțiuni practice bine 

fundamentate, fiecare pas fiind parcurs 

minuțios, fără a omite detalii și fără a 

considera nici un element mai puțin 

important, ceea ce oferă cititorului o 

experiență completă a principiilor 

tacticii criminalistice. Mai mult decât 

atât, consider că domnul profesor 

investigation; 

Chapter V – Judicial expertise and 

report. Tactic rules for their 

disposition; 

Chapter VI – Objects and written 

evidence prelevation tactics; 

Chapter VII – Perquisition tactics; 

Chapater VIII – Witness 

interrogation tactics; 

Chapter IX – Human and object 

identification tactics; 

Chapter X – Confrontation tactics 

during investigation; 

Chapter XI – Crime reconstruction 

tactics. 

These chapters are crossing along 

the entire forensic domain in a logical, 

fluent way, being in the same time, easy 

to understand and full of knowledge. 

The author has a very interesting way of 

advancing from the base information of 

every forensic principle to the new 

elements and the posibilities of 

evolution of these investigation tactics. 

The author`s approach is very pertinent 

because the theoretical datas are 

completed by practical, well 

fundamented notions, every step of the 

investigation is thoroughly analised, 

without crossing over any detail and 

considering every element of the 

criminal field equaly important. This 

type of approach offers to the reader a 

full experience of all Forensic tactics 

principles. Moreover, I consider that 

Professor Nelu Niță demonstrates with 

this work, that every member of the 

investigation group has a very 

important role in solving the case and 

he carefuly analyses the task that every 
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demonstrează prin lucrarea sa, rolul 

important pe care îl are fiecare 

participant la investigație, detaliind 

sarcina ce îi revine fiecăruia în 

abordarea tuturor elementelor din 

câmpul infracțional, indiferent dacă 

vorbim de materiale, suspecți, martori, 

victimă, etc. Un alt concept deosebit al 

lucrării îl reprezintă viziunea autorului 

în parcurgerea fiecărui pas al 

investigațiilor, pornind atât de la 

imaginea de ansamblu cât și de la 

fiecare detaliu în parte, oferind 

cititorului posibilitatea de a înțelege 

parcursul cercetărilor din toate 

unghiurile și sub toate aspectele lor, 

pentru fiecare subiect în parte. 

Totodată în realizarea prezentei 

lucrări autorul a avut în vedere 

legislaţia şi doctrina publicate până la 

data de 2 octombrie 2017. În ultima 

parte a lucrării, autorul prezintă 

bibliografia folosită în cuprinsul 

problematicii analizate. 

Această lucrare o recomandăm 

studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor pentru o temeinică 

pregătire în domeniul Criminalisticii 

întrucât constituie un veritabil suport 

teoretic şi practic. Formarea viitorilor 

avocaţi şi magistraţi trebuie să aibă un 

fundament ştiinţific modern şi realist 

deoarece adevărul judiciar poate fi 

aflat atât prin utilizarea metodelor 

tehnico-ştiinţifice şi a regulilor 

metodologiei criminalistice, cât și prin 

utilizarea procedeelor tactice. 

Totodată, prin cele tratate în 

conţinutul lucrării, autorul a dat 

Criminalisticii româneşti o carte 

member of the team has in the crime 

scene investigation where no evidence 

is less importartant than the other. 

Another intersting concept is the view 

of the author upon the entire crime 

scene investigation, offering the big 

picture but also, the detailed analyse of 

the crime scene elements; in this way, 

the reader has the chance of 

understandig the Forensic tactics under 

all their aspects and angles. 

The author has accomplished this 

book taking into account the laws and 

doctrine puplished untill October 2, 

2017. In the last part of the paperwork, 

the author presents the bibliography he 

used for all the subjects he approached. 

We recommend this book to all 

students,  master students and PhD 

students, for a strong trening in the 

Forensic field because it represents a 

well fundamented theroy and practical 

support. It is also recommended for 

future lawyers and judges because the 

truth in justice can be found by using 

tehnical and scientific methods, by 

using Forensic methodology rules and 

by using tactic proceedures. 

Moreover, giving all the subjects of 

this book, Professor Nelu Niță has 

given to the Romanian Forensic 

Science, a very weel documented 

research work, that can be of great 

value for all who practice this line of 

work. The book ”Tactica 

Criminalistică” is a resourcefull 

instrument for all judges, policemen, 

doctors, investigators and to other 

specialists  who work in law 

enforcement but also for people who 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 6. Issue 2/2017 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nicoleta Elena BUZATU 

557 
 

ştiinţifică extraordinar de bine 

documentată, fiind utilă practicienilor 

din domeniu. Așadar, lucrarea „Tactica 

criminalistică” este un instrument 

deosebit de util magistraților, 

polițiștilor, medicilor, criminaliștilor și 

tuturor specialiștilor care acționează 

pentru înfăptuirea justiției, cât şi pentru 

oricare alte persoane interesate de 

evoluţia disciplinei Criminalistică, şi 

care doresc să ţină pasul cu factorul 

noutate într-un domeniu aflat într-o 

continuă transformare. 

Consider, prin urmare, că “Tactica 

criminalistică” reprezintă o lucrare de 

înaltă ținută profesională, care certifică 

și onorează vasta experiență în 

domeniul Criminalisticii a domnului 

profesor Nelu Niță, viziunea clară, 

talentul didactic și abordarea amplă și 

pertinentă a fiecărui subiect constituind 

motive solide pentru orice specialist 

dedicat acestei meserii dar și pentru cei 

aflați la începutul acestei cariere 

deosebite, să parcurgă cu atenție și 

seriozitate această lucrare.  
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