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 „Sunt cu entuziasm european;  

nicio persoană informată nu ar putea să 

își dorească în mod serios 

 să se întoarcă în cercul încolțit,  

antagonist reciproc al națiunilor 

suspicioase și introvertite, 

 care a fost continentul european în 

trecutul destul de recent.  

Dar este un lucru de a gândi un rezultat 

dorit, altul să presupunem că este posibil.  

Este argumentul meu că o Europă cu 

adevărat unită, este suficient de puțin 

probabil pentru ca ea să fie înțeleaptă 

 și înfrântă de sine să insiste asupra ei.  

Prin urmare, cred că eu sunt un euro-

pesimist” 

Tony Judt 

 

 
Rezumat: Cum se poate remedia actuala 

criză a Uniunii Europene? Pe termen scurt, 

imposibil. Suntem în situaţia în care UE, ca 

atare, nu poate pretinde că se poate reforma 

 

About the Growth and 

Decline of the European 

Union, such as Falanster at 

Scăieni - a social and 

utopian experiment of the 

European West - or how 

union law can create the 

democratic deficit of the 

organization 
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and Technology of the  

Romanian Academy 
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„I am enthusiastically European;  

no informed person could seriously wish 

to return to the embattled, 

 mutually antagonistic circle of suspicious 

and introverted nations  

that was the European continent in the 

quite recent past.  

But it is one thing to think an outcome 

desirable, quite another to suppose it is 

possible.  

It is my contention that a truly united 

Europe is sufficiently unlikely for it to be 

unwise and self-defeating to insist upon it. 

 I am thus, I suppose, a Euro-pessimist” 

Tony Judt 

 

 

 

 
Abstract: Let us truth: national 

identity. How can the current crisis of the 

European Union be remedied? Short term 

impossible. We are in a situation where 
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sau modifica pentru a răspunde actualelor 

provocări şi angoase, pentru că nu are cum. 

Pe de-o parte, asistăm la elitismul inevitabil 

al Bruxellesului şi la o atitudine care 

aminteşte de secolul al XVIII-lea, al 

„despotismelor luminate”. Pe de altă parte, 

într-un fel, cum bine s-a sesizat, „UE este 

acuzată că este elitistă, dar devine şi mai 

elitistă, pentru că doar la acest nivel se mai 

poate accepta un aranjament pan-

european”. Este o tendinţă riscantă, însă, 

pentru că ridică cu şi mai multă acuitate 

problema democrației europene sau a 

deficitului democratic. Acesta este secretul 

lui Polichinelle în UE. Nu există 

„democraţie europeană”, pentru că nu 

există nici spaţiu public european, nici 

reprezentare adecvată, nici cicluri 

electorale, nici candidaţi la nivel 

continental. Problema principală a Europei 

este că noi folosim şi cerem „limbajul 

democratic care vorbeşte despre participare 

şi transparenţă” şi facem asta la nivel UE, 

dar „dacă facem din participare şi 

transparenţă cei doi piloni pe baza cărora 

vrem să reformăm UE, atunci o vom 

distruge. 

 

Cuvinte cheie: România; Uniunea 

Europeană; dreptul românesc; dreptul 

european; identitate; suveranitate; unitate 

naţională; deficit democratic al UE; 

participare; transparenţă. 

 

 

Argumentum 

 

De fapt, titlul materialului de faţă 

cuprinde într-o singură frază două 

momente istorice diferite în timp şi 

spaţiu, dar unite prin acelaşi epilog - 

eşecul. Şi acestea sunt numai două 

exemple luate la întâmplare; istoria şi 

lumea sunt pline de oameni şi locuri - 

palate, unde odinioară regii, ţarii, 

sultanii, împăraţii ori preşedinţii se 

lăfăiau, crezându-se nemuritori, 

devenite astăzi morminte la care se mai 

reculeg sau pe care le vizitează turişti 

the EU as such can not claim to be able to 

reform or change to respond to the 

current challenges and anxieties, because 

it does not. On the one hand, we witness 

the inevitable elitism of Brussels and an 

attitude that reminds us of the 18th 

century of "enlightened despotism." On 

the other hand, in a way, as well noted, 

"the EU is accused of being elitist, but it 

becomes even more elitist, because only at 

this level can a pan-European 

arrangement be accepted." It is a risky 

trend, however, because it raises even 

more acutely the issue of European 

democracy or democratic deficit. This is 

the secret of Polichinelle in the EU. There 

is no "European democracy", because 

there is no European public space, no 

proper representation, no electoral cycles, 

no candidates at the continental level. 

Europe's main problem is that we use and 

demand "democratic language that speaks 

of participation and transparency" and we 

are doing it at EU level, but "if we make 

participation and transparency the two 

pillars on which we want to reform the 

EU, then we will destroy it. 

 

Keywords: Romania; European 

Union; Romanian law; European law; 

identity; sovereignty; national unity; 

democratic deficit of the EU; 

participation, transparency. 

 

 

Argumentum 

 

In fact, the title of the present 

material comprises in one sentence 

two different historical moments in 

time and space, but united by the same 

epilogue - failure. And these are only 

two examples taken at random; history 

and the world are full of people and 

places - palaces, where once kings, 

countries, sultans, emperors or 

presidents were belittling believing 

immortals, nowadays graves that have 

been recaptured or visited by curious 
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curioşi şi nostalgici, sau, de cele mai 

multe ori, întinderi de pământ pe care 

pasc nepăsătoare turme de animale. Cele 

două construcţii omeneşti sunt legate cu 

un arc peste vremuri de o altă „operă” 

umană - Uniunea Europeană - al cărei 

final nu este greu de anticipat. Singura 

împărăţie veşnică este cea a lui 

Dumnezeu care, de peste două mii de 

ani, ţine în mâinile sale acest pământ 

dăruit oamenilor şi pe care ei se 

„străduiesc” necontenit să-l distrugă. Să 

ne explicăm şi să la luăm pe rând. 

Despre creştere şi descreştere a scris 

odată un român: Dimitrie Cantemir 

(1673-1723), cel mai de seamă gânditor 

umanist român şi totodată autor al 

primelor scrieri filosofice originale 

româneşti, care a cunoscut în 

profunzime mediul musulman, învăţând 

pe lângă limbile occidentale şi pe cele 

orientale (turca, persana şi araba), 

adăugând, la instrucţia deja amplă, şi 

cunoştinţe de logică, medicină, ştiinţele 

naturii, astronomie şi de muzică. Solid 

informat în variate domenii, politolog, 

diplomat înnăscut, beizadeaua creştină a 

câştigat încrederea sultanului Ahmed al 

III-lea, de la care a obţinut favoarea de a 

consulta documentele istoriei imperiale, 

pe care le-a utilizat în realizarea celebrei 

opere „Creşterea şi descreşterea Curţii 

Otomane”, [1], rămasă şi astăzi o lucrare 

de referinţă în bibliografia de 

specialitate.  

Dimitrie Cantemir este primul istoric 

modern al românilor, în primul rând 

pentru că el depăşeşte categoric tradiţia 

cronicărească anterioară. Personalitatea 

lui, de dimensiuni europene prin 

enciclopedismul cuprinderii sale, 

încheie o epocă în istoria politică a 

ţărilor române, deschizând în acelaşi 

timp una nouă în domeniul culturii. 

Contribuţia sa majoră la cercetarea 

istoriei şi civilizatiei otomane şi implicit 

and nostalgic tourists or, most of the 

time, stretches of land that grazing 

careless livestock. The two human 

constructions are linked with an arch 

over another human "work" - the 

European Union - whose end is not 

hard to anticipate. The only eternal 

kingdom is that of God who, for over 

two thousand years, holds in his hands 

this earth given to men, and which 

they "continually strive" to destroy. 

Explain and take it in turn. One 

Romanian: Dimitrie Cantemir (1673-

1723), the most important Romanian 

humanist thinker and author of the 

first original Romanian philosophical 

writings, who deeply recognized the 

Muslim environment, learning, in 

addition to the Western and Oriental 

languages ( Turkish, Persian, and 

Arabic), adding extensive knowledge 

of logic, medicine, natural science, 

astronomy, and music. A solid 

informant in various fields, a political 

scientist, an inborn diplomat, the 

Christian beige gained the confidence 

of Sultan Ahmed III, from whom he 

obtained the favor of consulting the 

documents of imperial history, which 

he used in the realization of the 

famous work "Growing and 

Decreasing Ottoman Court" [1], 

remains a reference work in the 

bibliography. 

Dimitrie Cantemir is the first 

modern Romanian historian, first of all 

because he definitely exceeds the 

previous chronic tradition. His 

personality, of European dimensions, 

through his encyclopedic 

encyclopedia, concludes an epoch in 

the political history of the Romanian 

countries, while opening a new one in 

the field of culture. His major 

contribution to the study of Ottoman 

history and civilization and, implicitly, 
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a orientului musulman s-a concretizat în 

cele două opere fundamentale: 

Incrementa adque decrementa aulae 

otomanicae şi Sistemul sau întocmirea 

religiei muhamedane. Cele două lucrări 

au fost elaborate complementar una 

celeilalte, pentru a oferi cititorului o 

viziune de ansamblu asupra civilizaţiei 

islamului. Prima dintre ele încorporează 

o informaţie fundamentală, dobândită de 

autor în anii petrecuţi la Istanbul, care se 

completează fericit cu câteva izvoare 

esenţiale, provenite din istoriografia 

creştină. Teoria creşterii şi descreşterii o 

elaborează pornind de la cele două 

lucrări aparţinând lui Machiaveli: 

Istoriile florentine şi Discursurile. 

Istoria Imperiului otoman surprinde în 

ansamblu fenomenul otoman din 

perspectiva ideii de creştere şi 

descreştere. În viziunea sa, orice casă 

domnitoare, orice dinastie - deci şi cea 

otomană - prezintă caracteristicile 

definitorii pentru orice guvernare care se 

naşte, evoluează până la un punct 

maxim, de unde începe rapidul drum 

spre declin. Viziunea sa se întemeiază 

pe folosirea expresă în lucrarea lui de 

filosofie a istoriei ideii, potrivit căreia 

imperiile sunt socotite în rândul 

„particularelor”. Cantemir a cunoscut 

din lecturile sale personale ascensiunea 

otomană şi a fost un martor ocular al 

începutului declinului, marcat prin 

dezastrul de la Zenta [2]. 

Istoriografia tradiţională, evoluând 

pe clişeele anterioare, nu reuşeşte decât 

arareori să realizeze o imagine 

complexă asupra turcilor, care să se 

detaşeze de stricta consemnare a 

evenimentului. Cronistica sfârşitului 

secolului al XVIII-lea, sub impresia 

războaielor ruso-turce şi al opoziţiei faţă 

de regimul turco-fanariot, îi prezintă, în 

continuare, pe otomani în culori 

nefavorabile. Turcii rămân aceiaşi 

to the Muslim Orient was reflected in 

the two fundamental works: 

Incrementa adque decrementa aulae 

otomanicae and The System or 

Formation of the Muhammad religion. 

The two papers were elaborated 

complementarily to each other to 

provide the reader with an overview of 

the Islamic civilization. The first one 

incorporates the fundamental 

information acquired by the author in 

the years spent in Istanbul, which is 

filled happily with some essential 

sources from Christian historiography. 

The Theory of Growth and Decrement 

develops it from the two works of 

Machiavelli: Florentine Histories and 

Speeches. The history of the Ottoman 

Empire generally captures the 

Ottoman phenomenon from the point 

of view of growth and decrease. In his 

vision, every domineering house, 

every dynasty - and so the Ottoman 

one - presents the defining 

characteristics of any government that 

is born, evolving to a maximum point, 

from where the fast-moving road 

begins. His vision is based on the 

explicit use in his philosophy of the 

history of the idea, according to which 

empires are considered among 

"private". Cantemir saw his Ottoman 

ascension from his personal readings 

and was an eyewitness of the 

beginning of the decline, marked by 

the disaster at Zenta [2]. 

Traditional historiography, 

evolving on the previous clichés, 

rarely succeeds in making a complex 

picture of the Turks, detaching 

themselves from the strict recording of 

the event. The chronology of the end 

of the eighteenth century, under the 

impression of the Russian-Turkish 

wars and of the opposition to the 

Turkish-Phanariot regime, still 
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păgâni neîndurători sub jugul cărora 

gem, pe mai departe, Ţările Române. 

Secolul al XVIII-lea în plan istoriografic 

a fost marcat de triumful concepţiei 

raţionaliste, laice, preocupată de cauzele 

fenomenelor şi proceselor istorice, în 

acord cu spiritul analitic al gândirii 

iluministe. Noua epocă istorică a 

contribuit masiv la redimensionarea 

sensului istoric, care părăseşte treptat 

concepţia tradiţională, înscriindu-se pe 

coordonate noi, ce urmează îndeaproape 

direcţiile expansiunii europene.  

În acest context se îmbogăţeşte şi 

tematica orientală, în paralel cu 

informaţiile despre această lume, pe 

măsură ce politica europeană este tot 

mai mult interesată în această zonă. 

Istoriografia secolului al XVIII-lea a 

investigat noi teritorii ale istoriei, cele 

exotice ocupând un rol primordial în 

ambiţia de a reconstitui istoria 

civilizaţiei islamice. Demersul este 

însoţit şi de specializarea cercetării 

destinate orientului, în cadrul căreia 

Imperiul otoman avea un loc central. 

Între aceste tentative, opera lui Dimitrie 

Cantemir şi o dată cu ea istoriografia 

română se asociază demersului 

european. Permanenţa contactelor 

româno-otomane şi deci o mai bună 

cunoaştere a turcilor conferă scrisului 

istoric românesc o sferă de cuprindere 

largă, distinctă de cea a restului Europei. 

Pentru europeni, imaginea oferită de 

turci era una neclară, adesea în 

contradicţie cu adevărul istoric. Mai 

vechiul clişeu impus de scrierile 

misionarilor catolici, ce prezentau 

Imperiul otoman ca aliat potenţial al 

protestantismului, nu mai rezistă în 

epocă, nefiind conform realităţii politice 

a timpului, căreia îi corespunde o 

viziune comparabilă cu imaginea 

contemporană a „lumii a treia” bazată pe 

ideea de exploatare şi spoliere 

presents Ottomans in unfavorable 

colors. The Turks remain the same 

ungodly heathens under whose yoke 

they are still living, the Romanian 

Countries. The 18th century in the 

historiographical plane was marked by 

the triumph of the rationalist, secular 

conception, concerned with the causes 

of the historical phenomena and 

processes, in accordance with the 

analytical spirit of the Enlightenment 

thinking. The new historical age has 

greatly contributed to the reshaping of 

the historical meaning, which 

gradually leaves the traditional 

conception, enrolling on new 

coordinates, which closely follow the 

directions of European expansion. 

In this context, the Oriental theme 

is enriched, along with the information 

about this world, as European politics 

is more and more interested in this 

area. 18th century historiography 

investigated new territories of history, 

the exotic ones occupying a primordial 

role in the ambition to reconstitute the 

history of Islamic civilization. The 

approach is accompanied by the 

specialization of oriental research, in 

which the Ottoman Empire had a 

central place. Between these attempts, 

the work of Dimitrie Cantemir and 

with it the Romanian historiography is 

associated with the European 

approach. The permanence of the 

Romanian-Ottoman contacts and thus 

the better knowledge of the Turks 

gives the Romanian historical writing 

a broad scope, distinct from that of the 

rest of Europe. For Europeans, the 

image offered by the Turks was 

unclear, often in contradiction to 

historical truth. The older cliché 

imposed by the writings of the 

Catholic missionaries presenting the 

Ottoman Empire as a potential ally of 
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economică a ţărilor supuse. Istoriografia 

românească este mai apropiată de 

adevăr atunci când reconstituie imaginea 

Porţii, datorită condiţiilor concret 

istorice ale ţărilor române, cuprinse în 

sistemul economic şi politic otoman [3]. 

 

Dat fiind faptul că evenimentele din 

istoria otomană sunt în general 

cunoscute, vom părăsi acele vremuri 

pentru a poposi spre zilele noastre. Mai 

exact, vom vedea şi o construcţie 

românească, un proiect care a 

înfierbântat minţile multor confraţi ai 

noştri. Insuficient studiat în spațiul 

autohton și prezentat adesea doar ca o 

curiozitate istorică, falansterul de la 

Scăieni (1835-1836) se înscrie în 

eforturile de modernizare și de racordare 

a societății românești la valorile 

Occidentului european. Modelul acestei 

noi organizări sociale a fost pionerat de 

gânditorul francez Charles Fourier 

(1772-1837). Preconizând o societate 

bazată pe egalitate economică și socială, 

Fourier urmărea reorganizarea spațiului 

social în comunități locale autarhice. În 

centrul acestora se afla falansterul - 

clădire în care membrii comunității 

locuiau, mâncau și lucrau împreună. 

Beneficiile acestei noi organizări sociale 

urmau a fi considerabile, Fourier 

considerând că odată cu implementarea 

ideilor sale, Pământul va trece într-o 

nouă eră. Aceasta, urma a fi o delimitare 

istorică de circa șaptezeci de mii de ani 

de prosperitate și de progres, perioadă în 

care se vor împlini felurite preziceri 

fabuloase: leii vor sluji oamenii și îi vor 

transporta cu ajutorul carelor dintr-un 

capăt al Franței în celălalt în mai puțin 

de o zi, vasele vor fi trase de către 

balene, iar oceanul planetar se va 

transforma în limonadă. Printre 

numeroșii discipoli pe care Fourier i-a 

adunat în jurul său la Paris s-a numărat 

Protestantism no longer resisted the 

era, not according to the political 

reality of time, to which corresponds a 

vision comparable to the 

contemporary image of the "third 

world" exploitation and economic 

degradation of the countries subject. 

The Romanian historiography is closer 

to the truth when reconstituting the 

image of the Porte, due to the concrete 

historical conditions of the Romanian 

countries included in the Ottoman 

economic and political system [3]. 

 

Given that the events in Ottoman 

history are generally known, we will 

leave those times to leave our day. 

More specifically, we will see a 

Romanian construction, a project that 

has fueled the minds of many of our 

fellow citizens. Insufficiently studied 

in the native space and often presented 

only as a historical curiosity, the 

falconter from Scăieni (1835-1836) is 

part of the efforts to modernize and 

connect the Romanian society to the 

values of the European West. The 

model of this new social organization 

was pioneered by the French thinker 

Charles Fourier (1772-1837). By 

predicting a society based on 

economic and social equality, Fourier 

sought to reorganize the social space 

into autarchic local communities. At 

their heart was the falcons - a building 

where members of the community 

lived, ate and worked together. The 

benefits of this new social 

organization were to be considerable, 

Fourier believing that with the 

implementation of his ideas, Earth 

would move into a new era. This was 

to be a historical demarcation of 

seventy thousand years of prosperity 

and progress, during which time 

various fabulous predictions will be 
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și un tânăr intelectual român, care va 

încerca implementarea modelului 

societal fourierist în Principatele 

Române. Teodor Mehtupciu (1810-

1841), fiul al vistierului Iamandache 

Mehtupciu, zis Diamandi, a fost 

caracterizat de Ion Ghica  drept „om de 

spirit, învăţat, plăcut la vorbă”. Diamant 

a urmat cursurile şcolii Sfântul Sava din 

Bucureşti, iar din 1828, obţinând o bursă 

din partea Aşezămintelor mitropolitului 

Soditei Filitti, a urmat cursurile Școlii 

de cadeţi din München. Din 1830, 

Diamant se află în Paris, pentru a-şi 

continua studiile; aici, el intră în contact 

cu mediile intelectuale dominate de 

ideile fourieriste. Popularitatea acestui 

curent de gândire printre tinerii boieri 

români aflaţi la studii în metropola 

franceză e reliefată de scrierile lui Ion 

Ghica, care prezintă legătura strânsă 

dintre Charles Fourier şi discipolul său 

român.  

Întors în Principate, Diamant va 

încerca implementarea ideilor fourieriste 

în contextul socio-economic local. 

Spaţiul ales pentru înfiinţarea primului 

falanster românesc („Societatea 

agronomică şi manufacturieră” sau 

„Colonia soţilor agronomi”) a fost 

moşia Scăieni, deţinută de micul boier 

Emanoil Bălăceanu. Această moşie de 

mărime medie în epocă se afla în judeţul 

Săcuieni, desfiinţat în anul 1845, care 

cuprindea părţi din actualele judeţe 

Prahova şi Buzău. Proprietar a patru 

moşii, cea de la Scăieni fiind cea mai 

importantă, Emanoil Bălăceanu denotă o 

personalitate duală: el apare, mai întâi, 

ca un speculant lipsit de scrupule, 

măcinat de datorii, abil în a amâna 

hotărârile autorităţilor, căutând mereu o 

sursă de a obţine fondurile necesare 

plătirii numeroaselor sale restanţe; în 

altă ordine de idei, este prezentat drept 

un tânăr boier cu vederi progresiste, 

fulfilled: the lions will serve people 

and will carry them with the help of 

horses from one end of France to the 

other in less than a day, the vessels 

will be dragged by the whales, and the 

planetary ocean will turn into 

lemonade. Among the many disciples 

Fourier gathered around him in Paris 

was a young Romanian intellectual 

who will try to implement the 

Fourierist social model in the 

Romanian Principalities. Teodor 

Mehtupciu (1810-1841), the son of the 

coach Iamandache Mehtupciu, called 

Diamandi, was characterized by Ion 

Ghica as "a learned man, pleasant to 

talk". Diamant attended St. Sava's 

school in Bucharest, and in 1828, 

receiving a scholarship from 

Metropolitan Sodite Filitti's 

Assemblies, he attended the courses of 

the Munich School of Cadets. Since 

1830, Diamant is in Paris to pursue his 

studies, and here he comes in contact 

with the intellectual media dominated 

by Fourierist ideas. The popularity of 

this trend of thinking among the young 

Romanian boyars studying in the 

French metropolis is highlighted by 

the writings of Ion Ghica, which 

shows the close connection between 

Charles Fourier and his Romanian 

disciple. 

Back in the Principalities, 

Diamond will try to implement 

Fourier ideas in the local socio-

economic context. The area chosen for 

the establishment of the first 

Romanian falcons (the "Agronomic 

and Manufacturing Society" or "The 

Agronomic Spouses Colony") was the 

Scaeni estate, owned by the little 

boyar Emanoil Balaceanu. This 

medieval estate in the period was in 

Sacuieni County, abolished in 1845, 

which included parts of the current 
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fourierist convins, care a îmbrăţişat cu 

toată convingerea şansa istorică de a 

construi un nou model societal între 

graniţele moşiei sale.  

Imaginat de Teodor Diamant ca un 

tărâm fertil pentru desfăşurarea celui 

mai amplu proiect de restructurare a 

societăţii româneşti, falansterul de la 

Scăieni se va dovedi, în cei aproape doi 

ani de existenţă, o parte componentă şi 

profund legată de societatea românească 

a vremii. Numai că domnitorul 

Alexandru Ghica (1834-1842) dorea să 

exercite un monopol asupra tuturor 

societăţilor agronomice din Principat, 

dispunând în acest sens schimbarea 

titulaturii falansterului. Presiunile din 

partea Stăpânirii, dar şi conflictele dintre 

grupuri de colonişti şi Emanoil 

Bălăceanu au dus, în final, la dizolvarea 

efectivă a falansterului la sfârşitul lunii 

decembrie a anului 1836. Existenţa 

efemeră a falansterului de la Scăieni şi 

viaţa agitată a fondatorului său, Teodor 

Diamant, nu diminuează însă importanța 

lor istorică. Modul de organizare socială 

preconizat în cadrul falansterului 

conţinea elemente ce vor intra în 

componenţa societăţii româneşti de după 

1848, unele chiar foarte târziu: 

eliberarea robilor ţigani, ziua de muncă 

de opt ore, egalitatea formală dintre 

sexe, condiţii de muncă decente. 

Destinul lui Teodor Diamant este, în 

acest caz, un exemplu bun pentru felul 

în care ideile şi interesul pentru ele 

dispar pe măsură ce realitatea istorică ce 

le-a dat viaţă şi-a dovedit, în scurt timp, 

eşecul precum în cazul unei utopii în 

care mai cred mulţi europeni şi care se 

numeşte Uniunea Europeană. 

În aceeaşi ordine de demonstraţie, 

Cartea profesorului Mancur Olson [4], 

Creşterea şi declinul naţiunilor: 

prosperitate, stagflaţie şi rigidităţi 

sociale, aduce o perspectiva inedită - 

counties of Prahova and Buzau. The 

owner of four estates, the one of 

Scăieni being the most important, 

Emanoil Balăceanu denotes a dual 

personality: first, he appears as a 

scrupulous speculator, crushed by 

debt, able to postpone the decisions of 

the authorities, always seeking a 

source of to obtain the necessary funds 

for the payment of its many arrears; In 

other news, he is portrayed as a young 

boy of progressive, convinced 

Fourierist views, who has embraced 

with all conviction the historical 

chance to build a new social model 

among the boundaries of his estate. 

Imagined by Teodor Diamant as a 

fertile land for carrying out the largest 

restructuring project of the Romanian 

society, the falcons of Scăieni will 

prove to be a part and profoundly 

connected with the Romanian society 

of the past. However, Prince 

Alexandru Ghica (1834-1842) wanted 

to exert a monopoly over all the 

agrarian societies of the Principality, 

and in this respect had the status of the 

falcons. The pressures on the part of 

the Authority, as well as the conflicts 

between colonist groups and Emanoil 

Balaceanu, ultimately led to the actual 

dissolution of the falcons at the end of 

December 1836. The ephemeral 

existence of the Scăieni falcons and 

the agitated life of its founder, Teodor 

Diamant , but does not diminish their 

historical significance. The way of 

social organization envisaged within 

the falcons contained elements that 

would be part of the Romanian society 

after 1848, some very late: liberation 

of Gypsy slaves, eight hours of work, 

formal gender equality, decent 

working conditions. Teodor Diamant's 

destiny is, in this case, a good example 

of how ideas and interest for them 
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multidisciplinară - asupra fenomenului 

economic. Economia devine astfel un 

instrument capabil să explice chestiuni 

aflate în afara sferei ei obişnuite de 

interes, precum neguvernabilitatea unor 

societăţi moderne, distribuţia foarte 

inegală a puterii şi a veniturilor 

caracteristică societăţii de astăzi, 

ascensiunea Europei Occidentale de la 

poziția relativ marginală din Evul 

Mediu, până la cea de dominaţie a lumii 

din secolul al XlX-lea. Studiul se 

concentrează asupra democraţiilor 

înfloritoare de după al doilea război 

mondial. Teza autorului este că 

stabilitatea politică îndelungată a unei 

societăţi duce la dezvoltarea unor 

puternice grupuri de interese speciale, 

care micşorează eficienţa economică a 

ţării. Acest mecanism, verificabil în 

numeroase cazuri, explică schimbările 

de loc în ierarhie, altminteri greu de 

înţeles, pe care le suferă de-a lungul 

istoriei ţările lumii. Creşterea şi declinul 

naţiunilor pune în discuţie un mecanism 

interesant nu numai pentru economişti, 

dar şi pentru politologi, sociologi, 

istorici şi, de ce nu, pentru jurişti care 

pot formula opinii cu privire la obiectul 

cercetărilor lor, precum în situaţia 

demersului nostru de cercetare 

ştiinţifică, a fenomenului deficitului de 

democraţie al Uniunii Europene. 

 

1. Despre deficitul de democraţie 

al Uniunii Europene 

 

Suntem confiscați de actualitate! 

Adică de știri, analize politice, 

informații de ultimă oră, confruntări de 

partid și reportaje de front din peisajul 

instituțional al momentului. Toate 

fierbinți și trecătoare. Studiul de față 

încearcă să iasă din strânsoarea acestor 

actualități evanescente pentru a sonda 

teritoriul unor aparente „inactualități”: 

disappear as the historical reality that 

gave them life proved shortly the 

failure of a utopia in which many 

other Europeans think, and which is 

called the European Union. 

In the same demonstration series 

Professor Mancur Olson's book [4], 

Growth and Decline of Nations: 

Prosperity, Stagflation and Social 

Stiffness, brings an innovative - 

multidisciplinary perspective on the 

economic phenomenon. Economics 

thus becomes an instrument able to 

explain matters beyond its usual 

sphere of interest, such as the 

unmanageability of modern societies, 

the very uneven distribution of power 

and income typical of today's society, 

the rise of Western Europe from the 

relatively marginal position of the 

Middle Ages to the the domination of 

the world of the nineteenth century. 

The study focuses on the flourishing 

democracies of the Second World 

War. The author's thesis is that the 

long-standing political stability of a 

society leads to the development of 

powerful special interest groups that 

diminish the country's economic 

efficiency. This mechanism, verifiable 

in many cases, explains the changes in 

the hierarchy, otherwise difficult to 

understand, that the countries of the 

world suffer throughout history. The 

growth and decline of nations raises an 

interesting mechanism not only for 

economists, but also for political 

scientists, sociologists, historians and, 

why not, for lawyers who can 

formulate opinions on the subject of 

their research, as in the case of our 

scientific research , of the 

phenomenon of the democratic deficit 

of the European Union. 
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cele despre care nu prea vorbim, în 

ciuda relevanței lor universale și a 

impactului lor constant asupra vieților 

noastre. „Inactualități” care ne macină 

subliminal, care constituie, de fapt, 

substanța inevitabilă a căutărilor, 

spaimelor și nedumeririlor noastre. Nu 

promit că, la capătul lecturii, cititorul va 

fi edificat asupra problemelor de care m-

am ocupat: rostul Uniunii Europene, 

neliniștile și promisiunile dreptului 

european. Dar va regăsi, poate, un 

repertoriu de întrebări acute, cu a căror 

țesătură nu mai apucă, ocupat cum este, 

să se confrunte. Îmi fac iluzia că 

paginile acestea vor avea măcar efectul 

unor scurte promenade igienice, în afara 

hărțuielii cotidiene [5]. 

Binele și răul fac parte din rețeta 

lumii. Așa cum ziua și noaptea fac parte 

din viaţa noastră la fel şi această 

construcție, sui generis - Uniunea 

Europeană - prea lăudată de 

neomarxiştii de la Bruxelles, dar şi de la 

Bucureşti. Spre deosebire de aceştia, 

noi, nu din dorinţa de a epata sau a fi 

altfel, vom avea un punct de vedere 

diferit, argumentat prin câteva critici pe 

care le socotim întemeiate. Mai clar, 

vom constata modul cum este controlată 

Uniunea Europeană de către interesele 

corporatiste, iar UE se prezintă lumii ca 

un exemplu strălucit al democraţiei 

secolului XXI. Numai că, în realitate, 

nimic nu este mai departe de adevăr. Să 

ne explicăm. Într-o democraţie, toată 

puterea aparţine poporului. Principiul 

separaţiei puterilor între cele trei nivele 

de guvernare - executiv, legislativ şi 

juridic - stabileşte verificări şi 

echilibrări pentru a proteja împotriva 

abuzurilor. Acest principiu a fost 

universal acceptat, după ce omenirea a 

luptat pentru el timp de mii de ani. Prin 

contrast, UE este lipsită de acest 

principiu fundamental al separaţiei 

 

1. About the European Union's 

democratic deficit 

 

We are confiscated by topicality! 

That is, news, political analysis, 

cutting-edge information, party 

confrontations, and front-page reports 

from the institutional landscape of the 

moment. All hot and fleeting. The 

present study attempts to get out of 

this evanescent reality to probe the 

territory of seemingly "inaccuracies": 

those we are not talking about, despite 

their universal relevance and their 

constant impact on our lives. 

"Inactualities" that undermine our 

sublime, which is, in fact, the 

inevitable substance of our quests, 

fears and distrust. I do not promise 

that at the end of the reading, the 

reader will be educated on the issues I 

have been dealing with: the European 

Union and the European Union, the 

anxieties and promises of European 

law. But perhaps you will find a 

repertoire of acute questions, whose 

fabrics no longer grasp, busy what it 

is, to confront. I am illusive that these 

pages will even have the effect of 

short hygiene promenades, out of 

everyday harassment [5]. 

Good and evil are part of the 

world's recipe. Just as day and night 

are part of our lives as well as this sui 

generis construction - the European 

Union - too much praised by the neo-

Marxists in Brussels and Bucharest. 

Unlike new ones, not wanting to be 

ephemeral or otherwise, we will have 

a different point of view, argued by 

some criticisms that we consider 

reasoned. More clearly, we will see 

how the European Union is controlled 

by corporate interests, and the EU 

presents itself to the world as a 
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puterilor. Mai mult, populaţia Europei 

nu are niciun control asupra nivelului 

executiv, nici asupra procesului 

legislativ. Chiar mai rău, nici măcar 

parlamentul pe care oamenii îl aleg nu 

are niciun mijloc de a controla efectiv 

aceste ramuri. Pentru a-şi ascunde 

incapacitatea, în Tratatul de la Lisabona 

s-a introdus articolul 225 - aşa numitul 

„Articol al Frunzei de Smochin”. 

Această clauză oferă Parlamentului 

European posibilitatea de a „solicita 

Comisiei să facă o propunere” pentru 

legislaţie. Comisia, desigur, poate să 

refuze [6]. 

Acţionând contrar principiilor 

fundamentale ale democraţiei, UE este o 

dictatură, întrucât puterea poporului de 

a-şi determina forma de guvernământ a 

fost aservită intereselor corporatiste. 

Bruxelles se prezintă lumii ca o 

democraţie parlamentară în care 

Parlamentul UE joacă rolul decisiv. 

Totuşi, deciziile executive şi proiectarea 

întregii legislaţii sunt făcute de Comisia 

UE şi echipa sa de peste 54.000 oameni. 

Din birourile lor de la sediul Comisiei, 

această armată de birocraţi de carieră 

bine plătiţi, fabrică legile Europei în 

numele intereselor corporatiste. 

Angajaţii Comisiei operează dincolo de 

orice control democratic şi 

implementează dreptul Europei în 

numele aceloraşi interese. Prin contrast, 

Parlamentul UE format din 754 membri 

este format din politicieni din încă 28 

naţiuni, care nu au putere de control 

asupra acestei armate de birocraţi. 

Parlamentul UE funcţionează ca un fel 

de fereastră împodobită, prin care UE 

este prezentată populaţiei Europei ca o 

democraţie parlamentară. De fapt, 

sistemul de guvernare UE răstoarnă 

toate realizările democratice ale 

civilizaţiei europene în timpul ultimului 

mileniu şi aruncă întregul continent 

brilliant example of 21st century 

democracy. Only in reality nothing is 

further from the truth. Let's explain. In 

a democracy, all power belongs to the 

people. The principle of separation of 

powers between the three levels of 

government - executive, legislative 

and legal - establishes checks and 

balances to protect against abuse. This 

principle was universally accepted 

after mankind fought for him for 

thousands of years. By contrast, the 

EU is devoid of this fundamental 

principle of separation of powers. 

Moreover, Europe's population has no 

control over the executive level nor 

the legislative process. Even worse, 

even the parliament that people choose 

does not have any means of effectively 

controlling these branches. In order to 

hide its inability, Article 225 was 

introduced into the Treaty of Lisbon - 

the so-called Smoky Fruit Article. 

This clause gives the European 

Parliament the opportunity to "ask the 

Commission to make a proposal" [6]. 

By acting contrary to the 

fundamental principles of democracy, 

the EU is a dictatorship as the power 

of the people to determine their form 

of government has been underpinned 

by corporate interests. Brussels 

presents itself to the world as a 

parliamentary democracy in which the 

EU Parliament plays the decisive role. 

However, executive decisions and the 

design of all legislation are made by 

the EU Commission and its team of 

over 54,000 people. From their offices 

at the Commission's headquarters, this 

army of well paid bureaucrats 

manufactures Europe's laws on behalf 

of corporate interests. Commission 

staff operate beyond any democratic 

control and implement Europe's law 

on behalf of the same interests. By 
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înapoi în timpurile medievale când 

monarhi autocratici conduceau Europa 

în afara oricărui control democratic [7]. 

Peste 99% din populaţia Europei - care 

numără peste 500 milioane oameni - nu 

a avut dreptul de a vota democratic într-

un referendum pentru „Tratatul de la 

Lisabona”. La începutul secolului XXI 

omenirea se află la o răscruce. Trebuie 

să decidem dacă dorim să permitem 

intereselor cartelurilor să continue 

dominaţia asupra vieţilor sau dacă 

suntem gata să ne eliberăm din acest jug 

profitând de deficit democratic al UE. 

 

Dar de fapt,  ce este Uniunea 

Europeană? O sumară introspecţiune în 

dreptul comparat cu privire deosebită 

asupra teoriilor istorice ale 

federalismului, inclusiv cu sistemul 

american, ni se pare utilă pentru 

înţelegerea structurii ordinii juridice 

unionale. Din punct de vedere temporal, 

vom aborda marginal sistemul 

federalismului european din perspectiva 

Tratatului de la Lisabona. Dintru început 

constatăm că „în absenţa unei teorii a 

federalismului dincolo de stat, gândirea 

europeană a inventat un nou cuvânt - 

supranaţionalism - şi a anunţat cu 

mândrie caracterul sui generis al 

Uniunii Europene; or, ideea de sui 

generis nu este o teorie, ci o anti-teorie, 

pentru că refuză căutarea unor trăsături 

comune” [8]. Întrebarea cheie ridicată 

este aceea cum concepem Uniunea 

Europeană. Iar rezultatul obţinut constă 

într-o comparaţie de ordin constituţional 

între UE şi o altă uniune - Statele Unite 

ale Americii; de fapt, comparaţia se 

realizează urmând două paradigme ale 

federalismului - cea germană, respectiv 

cea americană. În puţine cuvinte, 

reunind cele două tipuri de federalism 

abordate, observăm modul în care 

primul tip de federalism (dual) a 

contrast, the EU-754-EU Parliament 

consists of politicians from 28 other 

nations that do not have control over 

this army of bureaucrats. The EU 

Parliament functions as a sort of 

adorned window where the EU is 

presented to the people of Europe as a 

parliamentary democracy. In fact, the 

EU governance system overthrows all 

the democratic achievements of 

European civilization during the last 

millennium and throws the entire 

continent back in medieval times 

when autocratic monarchs led Europe 

out of any democratic control [7]. 

More than 99% of Europe's population 

- with over 500 million people - did 

not have the right to vote 

democratically in a referendum on the 

"Lisbon Treaty". At the beginning of 

the 21st century, mankind is at a 

crossroads. We have to decide whether 

we want to allow the interests of the 

cartels to continue to dominate lives or 

whether we are ready to get rid of this 

yoke by taking advantage of the 

democratic deficit of the EU. 

 

But what is the European Union? 

A brief introspection in the 

comparative right with a special 

regard to the historical theories of 

federalism, including the American 

system, seems useful to us in 

understanding the structure of the 

union legal order. From a temporal 

point of view, we will marginally 

address the European federalism 

system from the perspective of the 

Treaty of Lisbon. From the beginning, 

we find that "in the absence of a 

theory of federalism beyond the state, 

European thinking has invented a new 

word - supranationalism - and proudly 

announced the sui generis character of 

the European Union; the idea of sui 
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evoluat, înspre al doilea tip 

(federalismul de cooperare). În cazul 

UE, a fost urmată o perspectivă 

preponderent funcţională și nu 

instituţională, iar ambele tipuri privesc o 

metodă de împărţire a suveranităţii [9]. 

De aici şi evoluţia structurii în 

schimbare a dreptului european, dintr-o 

perspectivă multiplă: sporirea în timp a 

competenţelor UE; competenţele 

exclusive (predominante în stadiul 

iniţial al Uniunii); trecerea spre un 

federalism de cooperare; rolurile 

subsidiarităţii - în calitate de principiu 

constituţional, respectiv competenţelor 

complementare aflate în plină 

dezvoltare; statutul particular al 

competenţelor externe. Oare, UE 

urmează, mutatis mutandis, evoluţia 

americană, de la federalismul dual la cel 

de cooperare. Urmând evoluţia tipului 

de federalism în UE, regăsim spiritul de 

federalism de cooperare chiar în ordinea 

sa juridică, care a ridicat această formă 

de cooperare la rang de principiu 

constituţional, prin recurgerea la 

consacrarea principiului subsidiarităţii şi 

a competenţelor complementare, în 

calitate de alegere constituţională. Pe 

fond, alegerea a fost în favoarea acestui 

tip de federalism cu observaţia că o 

coexistenţă a unui standard european şi 

a unui standard statal „mai ridicat” în 

cadrul aceluiaşi domeniu politic este 

paradoxală. 

Pornind de la rădăcinile dreptului 

internaţional public, problematica 

apariţiei federalismului ar putea fi 

analizată având în vedere cele trei 

tradiţii ale federalismului întrucât 

federaţia presupune existenţa unui raport 

între centru şi periferie. Aceste trei 

tradiţii ale federalismului au evoluat 

reprezentând trecerea de la organizaţie 

internaţională la federaţie, ca ordine 

naţională cu precizarea că noţiunile 

generis is not a theory but an anti-

theory, because it refuses to look for 

common traits" [8]. The key question 

is how we design the European Union. 

And the result is a constitutional 

comparison between the EU and 

another union - the United States of 

America; in fact, the comparison is 

carried out following two paradigms 

of federalism - German and American, 

respectively. In a few words, by 

bringing together the two types of 

federalism, we see how the first type 

of federalism (dual) evolved towards 

the second type (federalism of co-

operation). In the case of the EU, a 

predominantly functional rather than 

institutional perspective has been 

followed and both types concern a 

method of sharing sovereignty [9]. 

Hence the evolution of the changing 

structure of European law from a 

multiple perspective: the increase in 

time of EU competences; exclusive 

competencies (prevailing at the initial 

stage of the Union); the shift towards a 

federalism of cooperation; the roles of 

subsidiarity - as a constitutional 

principle, or complementary 

competences in full development; the 

particular status of external 

competences. Does the EU follow, 

mutatis mutandis, the American 

evolution from dual federalism to co-

operation. Following the evolution of 

the type of federalism in the EU, we 

find the spirit of federalism of 

cooperation even in its legal order, 

which has raised this form of 

cooperation to a constitutional 

principle, by resorting to the 

enslavement of the principle of 

subsidiarity and complementary 

competences as a constitutional 

choice. In essence, the choice was in 

favor of this type of federalism, with 
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suferă un transfer de sensuri de-a lungul 

timpului [10]. În cadrul primei tradiţii 

(secolul al XVII-lea), principiul federal 

era asociat cu raporturile internaţionale 

între state suverane, federaţia 

constituind astfel o „uniune 

internaţională de state”; această tradiţie 

(„clasică”) are ca trăsătură problematica 

suveranităţii devenită „etalonul aur” al 

dreptului internaţional public modern. 

Ideea clasică de federalism presupune o 

uniune internaţională de state suverane. 

A doua tradiţie, cea americană, prezintă 

un format „combinat” al principiului 

federal, întâlnită iniţial în cazul celor 13 

state care au constituit confederaţia sub 

numele Statele Unite ale Americii [11]. 

Ea presupune îndepărtarea de la tradiţia 

clasică, momentul decisiv fiind 

adoptarea Constituţiei din 1787, care 

deturnează vechiul concept al 

federalismului de către adepţii 

consolidării naţionale, în detrimentul 

curentului internaţional. Constituţia din 

1787, prin caracterul său mixt, 

recunoscut chiar de Tocqueville, 

reprezintă un compromis între structura 

internaţională şi cea naţională [12]. 

A treia tradiţie, cea europeană, a adus 

ca argument pentru constituţionalismul 

european, ideea absolută a suveranităţii 

împotriva acceptării de către 

federalismul american a unei gradaţii 

între (con)federaţie şi stat unitar: 

„Această redefinire statistă a 

principiului federal a dat naştere unei a 

treia tradiţii: formatul naţional al ideii 

federale”. Au fost dezvoltate două 

noţiuni: confederaţie, respectiv 

federaţie, iniţial ele fiind sinonime. 

Doctrinarul clasic al acestei tradiţii este 

Georg Jellinek; potrivit acestui autor, 

confederaţia este o creaţie de drept 

internaţional, astfel încât o atare uniune 

nu poate fi considerată a deţine 

competenţe proprii. În sens contrar, 

the observation that a coexistence of a 

European standard and a "higher" state 

standard within the same political field 

is paradoxical. 

Starting from the roots of public 

international law, the issue of the 

emergence of federalism could be 

analyzed in the light of the three 

traditions of federalism, since the 

federation presupposes the existence 

of a relationship between the center 

and the periphery. These three 

traditions of federalism have evolved 

as the transition from an international 

organization to a federation, as a 

national order, stating that notions 

suffer a shift of meanings over time 

[10]. Under the first tradition (17th 

century), the federal principle was 

associated with international relations 

between sovereign states, and the 

federation thus constituted an 

"international union of states"; this 

tradition ("classic") has as its feature 

the problem of sovereignty that has 

become the "gold standard" of modern 

international public law. The classic 

idea of federalism involves an 

international union of sovereign states. 

The second tradition, the American 

one, presents a "combined" format of 

the federal principle originally 

encountered in the 13 states that 

formed the confederation under the 

name of the United States of America 

[11]. It involves the removal from the 

classical tradition, the decisive 

moment being the adoption of the 

Constitution of 1787 that diverts the 

old concept of federalism by the 

followers of the national consolidation 

to the detriment of the international 

current. The constitution of 1787, by 

its mixed character, recognized by 

Tocqueville itself, represents a 

compromise between the international 
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federaţia reprezintă un stat, având atâta 

suveranitate asemenea unui stat unitar. 

Or, de aici se deduce că statele care 

constituie o federaţie îşi pierd întreaga 

suveranitate (sau, potrivit lui Jellinek, 

suveranitatea statelor exclude federaţia). 

Urmând doctrina lui Jellinek, poporul, 

ca unitate naturală, precedă statelor, 

însă, prin stat, poporul de facto se 

constituie într-un popor în sens juridic; 

crearea unui stat coincide astfel cu 

crearea constituţiei, iar prima constituţie 

a unui stat este postulată prin existenţa 

sa. De aici, trecerea de la un tratat la 

constituţie, spre crearea unui stat, ca 

fapt, este generată de sentimentul unei 

unităţi naţionale. Am putea avea aici în 

vedere şi discutate tezele avansate de 

către Hans Kelsen şi Carl Schmitt (din 

perspectivă juridică, respectiv politică) 

[13]. 

 

Acestea fiind spuse,  ce tip de „stat” 

este Uniunea Europeană? Poate fi 

descrisă aceasta ca uniune federală? 

Analizarea UE din aceste perspective 

federale, urmăreşte o triplă dimensiune: 

fundaţională (originea şi natura juridică 

a noii ordini juridice), instituţională 

(compunerea „guvernului”), funcţională 

(întinderea şi caracterul competenţelor 

federaţiei), dar şi istorică. Astfel, din 

perspectivă istorică, fundaţională, prin 

CECO a fost operat un transfer de 

competenţe decizionale către 

Comunitate (reprezentând un transfer de 

suveranitate) deoarece Înalta Autoritate 

era autonomă faţă de statele membre şi 

avea competenţe de a adopta decizii 

împotriva voinţei statelor membre. Or, o 

atare situaţie postula o îndepărtare de la 

ideea internaţională, existând o 

independenţă duală a CEDO iar Tratatul 

CEE a renunţat la noţiunea de 

„supranaţionalism”. Temelia normativă 

ultimă (Grundnorm) în Europa este 

and national structures [12]. 

The third tradition, the European 

one, brought as argument for 

European constitutionalism the 

absolute idea of sovereignty against 

the acceptance by American 

federalism of a graduation between 

(con) federation and unitary state: 

"This statist redefinition of the federal 

principle gave birth to a third 

traditions: the national format of the 

federal idea. " Two notions have been 

developed: confederation, respectively 

federation, initially being 

synonymous. The classic doctrine of 

this tradition is Georg Jellinek; 

according to that author, the 

confederation is a creation of 

international law, so that such a union 

can not be considered to have its own 

competences. Conversely, the 

federation is a state with as much 

sovereignty as a unitary state. From 

here it is deduced that the states that 

constitute a federation lose all their 

sovereignty (or, according to Jellinek, 

the sovereignty of the states excludes 

the federation). Following Jellinek's 

doctrine, the people, as a natural unity, 

precede states, but by state, the people 

de facto constitute a people in a legal 

sense; the creation of a state coincides 

with the creation of the constitution, 

and the first constitution of a state is 

postulated by its existence. Hence, the 

transition from a treaty to a 

constitution, towards the creation of a 

state, as a fact, is generated by the 

feeling of a national unity. We could 

have here and discussed advanced 

theses by Hans Kelsen and Carl 

Schmitt (from a legal or political 

perspective) [13]. 

 

Having said that, what kind of 

"state" is the European Union? Can 
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reprezentată prin Tratatul de la Roma ca 

atare, care, potrivit CJUE, se constituie 

într-o „cartă constituţională”. În plus, 

Tratatul şi-a asumat caracteristici 

„naţionale”; această semi-natură 

„naţională” nu este pusă în cauză de 

caracterul „internaţional” al procesului 

de amendare. În consecinţă, dacă statele 

membre (în mod colectiv) sunt „stăpânii 

tratatelor”, statele membre (în plan 

individual) şi-au pierdut kompetenz-

kompetenz. Aceasta constituie 

dimensiunea fundaţională. În privinţa 

dimensiunii instituţionale, legiuitorul 

comunitar este prevalent, cu excepţia 

unanimităţii în Consiliu. Astfel, UE 

prezintă o combinaţie de elemente 

„internaţionale” şi „naţionale”, 

Parlamentul European reprezentând, cu 

anumite limite, poporul („european”), 

iar Consiliul statele. În sfârşit, referitor 

la dimensiunea funcţională a analizei 

UE, s-ar impune o discuţie mai amplă în 

privinţa directivelor, care combină 

elemente „internaţionale” şi „naţionale”, 

ceea ce ar constitui un demers mai 

profund asupra dreptului unional ceea ce 

va face obiectul altei secţiuni. Revenind, 

în plan executiv, accentuarea 

caracterului sui generis al UE constituie 

o explicaţie mai curând de ordin negativ 

şi, în plus, nu există un temei istoric 

pentru o atare tendinţă, în măsura în care 

fiecare uniune de state anterioară s-a 

plasat între dreptul internaţional şi cel 

naţional. Aici am putea aborda şi 

domeniul afacerilor externe, unde regula 

este aceea a exclusivităţii pentru 

federaţie a competenţelor externe, 

regulă ce a consacrat federalismul dual; 

în timp ce, în plan intern, competenţele 

legislative sunt divizate (în cadrul 

federaţiei), în plan extern, competenţele 

de încheiere a tratatelor sunt unificate 

(la nivel federal).  

De fapt, corolarul acestor dezvoltări 

it be described as a federal union? 

The EU's analysis from these federal 

perspectives pursues a triple 

dimension: the foundational (origin 

and legal nature of the new legal 

order), the institutional (composition 

of the "government"), the functional 

(extent and character of federal 

competences), and historical. Thus, 

from a historical, foundation 

perspective, a transfer of decision-

making powers to the Community 

(representing a transfer of sovereignty) 

was implemented through the ECSC 

because the High Authority was 

autonomous to the Member States and 

had the power to take decisions 

against the will of the Member States. 

However, such a situation postulated a 

departure from the international idea, 

there was a dual ECHR independence 

and the EEC Treaty renounced the 

notion of "supranationalism". The 

ultimate normative foundation 

(Grundnorm) in Europe is represented 

by the Treaty of Rome as such, which, 

according to the CJEU, constitutes a 

"constitutional charter". In addition, 

the Treaty has assumed "national" 

characteristics; this "national" semi-

nature is not questioned by the 

"international" character of the 

amendment process. Consequently, if 

the Member States (collectively) are 

"masters of the treaties", Member 

States (individually) have lost their 

competency-kompetenz. This is the 

foundation dimension. Regarding the 

institutional dimension, the 

Community legislator is prevalent, 

with the exception of unanimity in the 

Council. Thus, the EU presents a 

combination of "international" and 

"national" elements, with the 

European Parliament representing, 

with certain limits, the people 
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teoretice îl constituie declinul 

exclusivităţii constituţionale şi al 

exclusivităţii legislative şi trecerea spre 

un alt tip de internaționalism proletar 

modern, mai pompos, denumit 

globalizare prin intermediul dreptului. 

Limitele constituţionale ale universului 

juridic al Europei ne duc cu gândul la 

cedarea suveranităţii naţionale, aşa cum 

o vedea un fost lider sovietic, nu de mult 

contemporan nouă - Leonid Brejnev. În 

aceeaşi categorie a declinului 

exclusivităţii constituţionale poate fi 

încadrată şi situaţia declinului 

competenţelor exclusive. Astfel, în timp 

ce iniţial Tratatul nu preciza natura 

acestor competenţe, exclusivitatea 

competenţelor a fost avansată prin 

aportul Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene (în continuare CJUE), în 

cursul anilor ’70, pentru ca ulterior să 

fie adoptată teza competenţelor 

partajate, consacrată la articolul 5 CE. 

Aportul CJUE a fost concretizat, pe de o 

parte, în materia politicii comerciale 

comune, iar pe de altă parte, în cea a 

conservării resurselor biologice ale 

mării. Caracterul exclusiv al 

competenţelor în privinţa primei materii 

a fost recunoscut odată cu avizul 1/75, 

în sensul unei exclusivităţi 

constituţionale în UE, competenţa fiind 

deconectată de legislaţia europeană şi 

provenind din însăşi dispoziţiile 

Tratatului. Ulterior, CJUE a interpretat 

restrictiv competenţele externe. Aşadar, 

prin delegare, în cadrul politicii 

comerciale comune, dar şi în materia 

conservării resurselor biologice ale 

mării, statele membre acţionează ca 

reprezentanţi ai federaţiei. În această 

privinţă, Curtea de Justiţie a elaborat o 

teorie a statelor membre ca mandatari ai 

CE, acestea fiind ţinute să acţioneze în 

interes comunitar.  

Declinul suveranităţi naţionale a 

("European") and the Council of 

States. Finally, with regard to the 

functional dimension of the EU 

analysis, a wider discussion of 

directives would be required, 

combining "international" and 

"national" elements, which would be a 

deeper approach to Union law that will 

be the subject another section. 

Returning on an executive plan, the 

emphasis on the sui generis character 

of the EU is a rather negative 

explanation and, moreover, there is no 

historical basis for such a tendency, 

since every union of previous states 

has been placed between international 

law and the national one. Here we 

could also address the field of foreign 

affairs, where the rule is that of federal 

exclusivity of foreign competencies, a 

rule that enshrined dual dual 

federalism; while internally. 

In fact, the corollary of these 

theoretical developments is the decline 

of constitutional exclusivity and 

legislative exclusivity and the shift 

towards another modern proletarian 

internationalism, more pompously 

called globalization through law. The 

constitutional limits of the legal 

universe of Europe lead us to the 

sovereignty of national sovereignty as 

seen by a former Soviet leader, not a 

very contemporary contemporary 

Leonid Brezhnev. In the same 

category of decline of constitutional 

exclusivity, the situation of the decline 

of exclusive competencies can also be 

framed. Thus, while the original 

Treaty did not specify the nature of 

these competences, the exclusivity of 

competences was advanced by the 

contribution of the Court of Justice of 

the European Union (hereinafter 

CJEU) during the 1970s, in order to 

subsequently adopt the thesis of 
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generat şi pe cel cultural, instituţional şi 

normativ. Dacă în privinţa celui dintâi, 

aceasta rezida în promovarea unei 

uniformităţi stricte, în privinţa celei de-a 

doua, uşor se poate observa lipsa de 

încredere a românilor în instituţiile 

fundamentale ale ţării, parlament, 

guvern, justiţie. Cât priveşte chestiunea 

declinului normativ, cu toată importanţa 

fundamentală a principiului priorităţii, 

principiului supremaţiei şi subsidiarităţii 

[14], nu este îndeplinită coexistenţa 

paşnică între legislaţiile europeană şi 

naţională. Mai mult, parcă, intenționat 

cineva încearcă alterarea până la 

dispariţie a dreptului nostru românesc, 

în ciuda recentei şi masivei recodificări 

a legislaţiei noastre. Şi mai mult, pentru 

a fi deplin, declinul suveranităţii 

naţionale poate fi privit şi prin prisma 

domeniului afacerilor externe. Potrivit 

teoriei clasice, dreptul internaţional 

public refuză relaţii externe autonome 

pentru organizaţiile internaţionale; abia 

în 1949 a fost recunoscută în mod 

indirect capacitatea organizaţiilor 

internaţionale de a se angaja în 

adoptarea de tratate, cu toate că ulterior 

a fost elaborată doctrina competenţelor 

externe implicite. Apariţia ulterioară a 

competenţelor externe paralele - 

„amalgam amorf de drept primar şi 

secundar” a încercat să remedieze 

situaţia chiar dacă argumentarea CJUE a 

reflectat ideea unei competenţe paralele 

de a încheia tratate internaţionale care se 

suprapune peste competenţe legislative 

interne ale CE [15]. 

Explicaţia excepţionalismului 

afacerilor externe pentru UE constă în 

aceea că tendinţa CE înspre federalism a 

împiedicat evoluţia statelor membre 

înspre dreptul internaţional; în acest 

context, se ridică două probleme: 

statutul acordurilor internaţionale, se 

încheiate de către toate statele membre, 

shared competences enshrined in 

Article 5 EC. The contribution of the 

CJEU has been materialized, on the 

one hand, in the field of the common 

commercial policy and, on the other, 

in the conservation of the biological 

resources of the sea. The exclusive 

nature of competences in relation to 

the first subject matter was recognized 

with Opinion 1/75 in the sense of a 

constitutional exclusivity in the EU, 

the competence being disconnected 

from European law and stemming 

from the very provisions of the Treaty. 

The CJEU subsequently interpreted 

foreign competences restrictively. 

Therefore, by delegation, within the 

framework of the common 

commercial policy, but also in the 

field of conservation of the biological 

resources of the sea, Member States 

act as representatives of the 

Federation. In this regard, the Court of 

Justice has developed a theory of the 

Member States as EC Delegates, 

which are being held to act in the 

Community interest. 

The decline of national sovereignty 

has also generated the cultural, 

institutional and normative. If, for the 

former, it resides in the promotion of 

strict uniformity, regarding the second 

one, one can easily notice the lack of 

confidence of the Romanians in the 

fundamental institutions of the 

country, parliament, government, 

justice. As for the issue of normative 

decline, with the fundamental 

importance of the principle of priority, 

the principle of supremacy and 

subsidiarity [14], the peaceful 

coexistence between European and 

national legislation is not met. 

Moreover, it is as if someone 

deliberately attempts to alter the 

disappearance of our Romanian law 
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respectiv raportul între dreptul european 

şi acordurile internaţionale încheiate de 

state membre cu ţări terţe. Pentru 

ambele, doctrina supremaţiei a apărut 

lent, iar în acest context, UE a continuat 

federalismul. Referitor la acordurile 

încheiate cu ţări terţe este de precizat că, 

într-o federaţie, există două niveluri care 

se pot angaja în raporturi internaţionale 

cu ţări terţe; or, în ordinea juridică care 

acceptă supremaţia dreptului federal, 

relaţiile externe ale statelor membre vor 

deveni, prin definiţie, problematice în 

temeiul dreptului internaţional. Soluţia 

supremaţiei dreptului UE faţă de un 

tratat internaţional încheiat de către un 

stat membru poate fi considerată 

nesatisfăcătoare, din perspectiva 

răspunderii internaţionale a statelor 

membre faţă de ţări terţe. Fără a avea 

pretenţia epuizării subiectului dedus 

cercetării vom încerca să configurăm 

viitorul federalismului UE. Nu aşa, în 

culorile curcubeului, cum încercă să-l 

anticipeze decidenţii unionali, ci în alb 

şi negru, aşa cum un eurosceptic român 

încercă să fie realist. Mai ales că scopul 

acestei diversiuni istorice nu poate fi 

decât accelerarea integrării și edificarea 

Statelor Unite ale Europei, visul de aur 

al întregii birocrațimi. Fără Brexit, 

Trump sau alte accidente de parcurs, 

provocate de votul poporului stupid. 

Însă neo-kaghebiștii bruxellezi i-au 

depășit în ingeniozitate pe strămoșii lor 

din Piața Lubianka: în războiul perfid 

Stat contra Popor, cel din urmă ajunge 

să-i ceară celui dintâi să-l lovească, 

convins fiind că i se face un bine. 

Sinistrul sindrom al încrederii Victimei 

în Călău. Orwell s-a înșelat cu numai 33 

de ani. De aceea, Uniunea Europeană 

challenge [16]. 

 

 

 

despite the recent and massive 

recoding of our legislation. Moreover, 

in order to be fully, the decline of 

national sovereignty can also be seen 

from the perspective of foreign affairs. 

According to classical theory, public 

international law refuses autonomous 

external relations for international 

organizations; it was only in 1949 that 

the international organizations' ability 

to engage in treaties was indirectly 

recognized, although the doctrine of 

implicit external competencies was 

subsequently developed. The 

subsequent emergence of parallel 

external competences - amorphous 

amorphous primary and secondary law 

- tried to remedy the situation even if 

the CJEU's argument mirrored the idea 

of a parallel competence to conclude 

international treaties overlapping the 

EC's internal legislative powers [15]. 

The explanation of the exceptional 

nature of foreign affairs for the EU 

lies in the fact that the EC tendency 

towards federalism has hindered 

Member States' progress towards 

international law; in this context, two 

issues arise: the status of international 

agreements concluded by all Member 

States, namely the relationship 

between European law and 

international agreements concluded by 

Member States with third countries. 

For both, the doctrine of supremacy 

appeared slowly, and in this context, 

the EU continued federalism. 

Concerning agreements with third 

countries, it should be noted that in a 

federation there are two levels that can 

be engaged in international relations 

with third countries; in the legal order 

that accepts the supremacy of federal 

law, the external relations of the 

Member States will, by definition, 

become problematic under 
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2. Uniunea Europeană challenge  

 

După Brexit una dintre problemele 

stringente care a început să-şi facă un 

loc tot mai bine definit în disputele 

teoretice pan-europene cu privire la 

destinul Uniunii este cea referitoare la 

schimbarea, într-un viitor mai mult sau 

mai puţin îndepartat, a formei 

instituţionale a UE; s-a subliniat astfel 

că actuala structură riscă în timp să se 

dovedească neviabilă, nefunctională. Se 

considera astfel că funcţionarea actualei 

structuri, eficientă într-o formulă 

restrânsă de state, va întâmpina 

dificultăţi în codiţiile unui număr sporit 

de ţări ce au de multe ori probleme şi 

interese divergente, fapt ce va duce la 

îngreunarea sau chiar la imposibilitatea 

atingerii consensului adică la o 

frecvenţă sporită a crizelor unionale. 

Concret, nu putine sunt vocile care 

subliniază că o construcţie europeană 

eficientă trebuie cladită, în contextul 

noilor realităţii europene, pe cu totul alte 

baze decât cele actuale, şi anume pe 

temelii federaliste [17]. 

Conform partizanilor săi, 

federalismul este astfel destinat să ofere 

UE o capacitate sporită de actiune în 

faţa problemelor viitoare, legate de 

creşterea semnificativă a numărului de 

membri văzută nu doar ca o creştere a 

eterogenităţii, cât mai ales a diversităţii 

opiniilor şi intereselor. Temerea 

principală este că formula actuală a unei 

Europe cu mai multe viteze nu va mai 

functiona la fel de eficient şi după 

finalizarea Brexit-ului. Mai exact, 

formula care a adus succes Uniunii într-

o formă restrânsă şi focusarea asupra 

problemelor economice, este văzută ca 

fiind potenţial neviabilă într-o situaţie 

viitoare a unei Europe confruntată cu 

mai multe crize care au afectat 

international law. The solution to the 

primacy of EU law over an 

international treaty concluded by a 

Member State can be considered 

unsatisfactory from the perspective of 

Member States' international 

accountability towards third countries. 

Without claiming the exhaustion of 

the subject from research, we will try 

to confront the future of EU 

federalism. Not so in the colors of the 

rainbow, as the Union's decision-

makers tried to anticipate, but in black 

and white, just as a Romanian 

Eurosceptic tried to be realistic. 

Especially that the purpose of this 

historical diversion can only be the 

acceleration of the integration and 

edification of the United States of 

Europe, the golden dream of all 

bureaucracy. Without Brexit, Trump 

or other road accidents, caused by the 

stupid people's vote. But the bruxelian 

Neo-Kaghebis surpassed their 

ancestors in Lubianka Square in 

ingenuity: in the perpetual war against 

the People's People, the latter comes to 

ask the first to strike him, convinced 

that he is doing well. The Sinister 

Symptom of the Victim's Confidence 

in Callau. Orwell was only 33 years 

old. That is why the European Union 

is challenging. 

 

2. European Union challenge 

 

After Brexit, one of the pressing 

issues that has begun to make its place 

more and more defined in pan-

European theoretical disputes about 

the destiny of the Union is the one 

about changing, in a more or less 

distant future, the institutional form of 

the EU; it has been stressed that the 

current structure risks in time to prove 

unsustainable, nonfunctional. It is thus 
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optimismul şi au alimentat 

euroscepticismul. O posibilă soluţie 

asupra viitorului federalist al Uniunii 

Europene ar fi o formulă care să se 

bazeze atât pe un tratat constitutiv 

centrat pe drepturile fundamentale ale 

omului cât şi pe o distribuire eficientă a 

puterilor între instituţiile europene - 

acest lucru incluzând un parlament 

european cu două camere, un guvern 

european şi chiar un preşedinte ales 

direct şi care să deţină puteri executive.  

Această transformare a Uniunii 

Europene ar putea fi ultima căramidă în 

construirea integrării europene, pasul 

final menit să transforme ansamblul 

iniţial de state (care a pornit la drum în 

anii '50 având preocupări centrate 

exclusiv pe domeniul economic) într-o 

entitate funcţională care să poată acţiona 

ca un actor politic de sine stătător pe 

scena internaţională întrucât uniunea are 

deja atribuţii importante într-un spectru 

întins de sectoare, plecând de la 

atribuţiile iniţiale din domeniul 

economic şi până la cea mai importantă 

achiziţie, Carta drepturilor fundamentale 

a UE; paşi importanţi s-au făcut şi în 

dezvoltarea unor atribuţii comunitare 

într-un spectru mai larg care incluse, 

comerţul, transportul, energia, protecţia 

mediului şi a consumatorului, sistemul 

bancar. Se remarcă de asemenea, o 

atributie crescândă a uniunii şi în 

domenii în care responsabilitatea 

statelor naţionale era până nu demult 

una exclusivă: ne referim aici la 

acorduri de securitate internă precum 

Schengen, Europol, Parchetul unional 

precum şi la faptul că în justiţie cetăţenii 

statelor membre se pot adresa instanţei 

europene împotriva statelor naţionale.  

Cu toate aceste „măreţe realizări”, 

atribuţii importante lipsesc Uniunii 

pentru a o putea considera ca fiind o 

federatie: în primul rând statele au o 

considered that the functioning of the 

current structure, effective in a 

restricted formula of states, will 

encounter difficulties in the constraints 

of a larger number of countries, which 

often have divergent problems and 

interests, which will make it difficult 

or even impossible to reach consensus 

at an increased frequency of the union 

crises. In fact, there are few voices 

underlining that an effective European 

construction must be built, in the 

context of the new European reality, 

on completely different bases than 

current ones, namely on federalist 

foundations [17]. 

According to its partisans, 

federalism is designed to provide the 

EU with a greater capacity to act in the 

face of future problems, linked to the 

significant increase in the number of 

members seen not only as an increase 

in heterogeneity but also in the 

diversity of opinions and interests. The 

main fear is that the current formula of 

a more speed Europe will not work as 

efficiently after the Brexit has 

finished. More specifically, the 

formula that brought the Union into a 

limited form of focus and focus on 

economic issues is seen as potentially 

unviable in a future situation of a 

Europe faced with several crises that 

have affected optimism and fueled 

Euroscepticism. A possible solution to 

the future of the European Union 

federalist would be a formula based on 

both a constitutional treaty centered on 

fundamental human rights and an 

effective distribution of powers among 

European institutions - this including a 

two-chamber European Parliament, a 

European government and even a 

president elected directly and holding 

executive powers. 

This transformation of the 
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libertate deplină cât priveşte adoptarea, 

revizuirea sau denunţarea tratatelor cu 

privire la chiar apartenenta lor la uniune 

şi, în al doilea rând, din punct de vedere 

fiscal, desi colectează fonduri, uniunea 

nu are cu adevarat un sistem propriu de 

taxe, de venituri şi de cheltuieli. Atât ar 

mai trebui, pe lângă împovărătoarele 

noastre taxe şi impozite să mai achităm 

şi birurile unionale. În plus, sub aspectul 

controlului democratic, executivul 

uniunii nu este determinat nici direct, şi 

nici măcar indirect, de către cetăţeni. 

Despre deficitul de democraţie al UE am 

vorbit deja. 

  

Care sunt însă coordonatele 

fundamentale ce deosebesc o structură 

federală de una non-federativă în cazul 

UE? Este de remarcat faptul că există o 

serie întreagă de confuzii şi de 

neînţelegeri ale gândirii comune cu 

privire viitorul federalismului unional. 

Nu puţini sunt astfel cei care nu 

sesizează distincţia dintre federalism şi 

confederalism: dacă primul termen 

desemnează entităţi în care rolul 

deciziilor importante la nivel central 

aparţine instituţiilor care nu sunt sub 

controlul părţilor componente (adică 

instituţii precum autorităţile judiciare 

sau cele legislative ce reprezintă 

electoratul în ansamblu, mai degrabă 

decât împărţit pe state componente), 

confederalismul este o noţiune opusă şi 

nu apropiată federalismului, şi care se 

găseşte, ca semnificaţie, în apropierea 

interguvernamentalismului, ea 

desemnând grupări de state în care 

membrii nu au delegat şi continuă deci 

să deţină o mare parte din controlul 

asupra atribuţiilor-cheie ale rezolvării 

problemelor comune. Un binecunoscut 

exemplu istoric arată însă că uniunile 

tind, în condiţiile unei integrări 

complete, să se transforme din 

European Union could be the last 

caramid in building European 

integration, the final step to transform 

the initial set of states (which started 

on the road in the 1950s with concerns 

centered exclusively on the economic 

field) into a functional entity capable 

of has acted as an independent 

political actor on the international 

stage as the Union already has 

important attributions in a wide range 

of sectors, starting from the initial 

attributions in the economic field to 

the most important acquisition, the EU 

Charter of Fundamental Rights; 

important steps have also been taken 

in the development of Community 

tasks in a broader spectrum including 

trade, transport, energy, environment 

and consumer protection, the banking 

system. It is also noteworthy an 

increasing attribution of the union and 

in areas where the responsibility of the 

national states has long been an 

exclusive one: we are referring here to 

internal security agreements, such as 

Schengen, Europol, the Union 

Prosecutor's Office, and to the fact that 

the citizens of the Member States may 

address the European Court of Justice 

against the national States. 

With all these "great 

accomplishments", important tasks are 

lacking in the union to be regarded as 

a federation: first, the states have full 

freedom to adopt, revise or denounce 

the treaties on their own membership 

of the Union, and secondly , from a 

tax point of view, although it collects 

funds, the union does not really have a 

proper system of taxes, revenues and 

expenditures. In addition to our 

burdensome taxes and duties, we 

ought also to pay the union fortunes. 

In addition, in terms of democratic 

control, the Union's executive is not 
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confederaţii în federaţii - în perioada de 

formare a Statelor Unite, ideea 

confederată a unui ansamblu de state 

independente, unite doar în abordarea 

unor anumite probleme, a fost înlocuită 

de cea federală, tocmai pentru că s-a 

crezut că o confederaţie nu poate 

funcţiona pe termen lung din pricina 

inevitabilelor disensiuni care apar atunci 

când numărul de membri (a se citi 

numărul de interese) tinde să crească. 

Trebuie să remarcăm că asemanarea cu 

Uniunea Europeană este până la un 

punct frapantă, chiar dacă fostele colonii 

britanice din America de Nord au 

convenit iniţial să îşi unească puterile în 

vederea respingerii unui adversar comun 

(fosta putere colonială stăpânitoare), în 

vreme ce în cazul Europei miza iniţială 

a fost una economică - diferențele sunt 

mai degrabă de grad decât de esenţă, ba 

chiar poziţia actuala a Europei apare ca 

fiind mai sigură, deoarece problemele de 

tip economic, spre deosebire de cele 

politice, sunt permanente.  

 În mod radical diferit însă faţă de 

situaţia americană, federalismul 

european se confruntă cu un adversar 

latent, dar mult mai dificil: 

eterogenitatea extrem de complexă care 

caracterizează continentul nostru; dacă 

transformarea unei uniuni iniţiale într-o 

federaţie puternică a reuşit cu deplin 

succes în cazul unor foste colonii ce 

aveau o limbă comună, o istorie scurtă şi 

o cultură proprie practic inexistentă, 

lucrurile pot fi mult mai complicate în 

cazul a 28 de entităţi, ce numară de la 

cateva sute de mii până la 80 de 

milioane de locuitori, care au limbi şi 

culturi diferite, precum şi o istorie 

comună nu doar îndelungată, ci şi 

marcată de evenimente nu de puține ori 

sângeroase. Dacă adăugăm la asta şi o 

serie întreagă de probleme teritoriale ce 

nu au fost pe deplin clarificate şi două 

determined directly, or even indirectly, 

by citizens. We have already spoken 

about the EU's democracy deficit.  

 

But what are the basic 

coordinates that distinguish a non-

federal federal structure for the EU? 

It is noteworthy that there is a whole 

series of confusions and 

misunderstandings of common 

thinking about the future of federal 

federalism. There are few who do not 

notice the distinction between 

federalism and confederalism: if the 

first term designates entities in which 

the role of central-level decisions 

belongs to institutions that are not 

under the control of the component 

parts (ie institutions such as the 

judicial or legislative bodies 

representing the electorate as a whole 

rather than divided into constituent 

states), confederalism is an opposite 

notion and not close to federalism and 

which is found to be close to 

intergovernmentalism, meaning 

groups of states where members have 

not delegated and thus continue to 

hold a large part of control over the 

key attributions of solving common 

problems. A well-known historical 

example, however, shows that unions 

tend to convert from confederations 

into federations in the form of a 

complete integration - during the 

formation of the United States, the 

confederate idea of a set of 

independent states united only in 

addressing certain issues was replaced 

by the federal one, precisely because it 

was thought that a confederation can 

not function in the long run because of 

the inevitable disagreements that arise 

when the number of members (to read 

the number of interests) tends to 

increase. It should be noted that the 
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războaie mondiale, încă proaspete în 

memoria multora, situaţia pare parcă un 

pic mai complicată. Nu sunt foarte mulţi 

ani de când umbrele trecutului au 

condus la cel mai tensionat moment din 

istoria Uniunii Europene: reacţia 

franceză la ideea de reunificare a 

Germaniei - fostul cancelar german 

Helmuth Kohl a afirmat chiar că cea mai 

glacială întâlnire oficială la care a 

participat vreodată a fost cea în care a 

dezbătut această problema cu Francois 

Mitterrand. In acelaşi sens, chiar mai 

recent, procentajul electoral ridicat al 

unui partid catalogat de extremă dreapta, 

într-o ţară de limba germană (Austria), a 

stârnit deopotrivă îngrijorarea şi 

indignarea unanimă a tuturor membrilor 

uniunii. Aceste exemple arată că există, 

pe lângă provocările procedurale ce ţin, 

în fond, doar de acordul, de bună-voinţa 

şi de disponibilitatea la compromis a 

statelor membre, chestiuni substanţiale 

mult mai complicate care arată că pasul 

de la formula actuală la federalism este 

departe de a fi o continuare firească, 

lipsită de probleme şi care intervine în 

mod natural pe masură ce Uniunea 

Europeană are un număr sporit de 

membri şi vine în contact cu o serie de 

noi probleme.  

Până acum, ordinea politică 

europeană s-a bazat pe principiul 

fundamental al suveranităţii statale şi al 

autodeterminării naţionale - principiu 

derivat din faptul că Europa este un 

continent constituit din popoare diferite, 

având culturi, limbi şi istorii proprii. In 

acest sens, principalul adversar al 

reuşitei federalismului european pare să 

fie unul de netrecut, tocmai pentru că 

ţine de esenţa şi particularitatea Europei: 

diversitatea şi eterogenitatea spaţiului 

european - nu puţini sunt cei care cred 

că această diversitate este o realitate 

peste care nu se poate trece şi a cărei 

resemblance to the European Union is 

to a striking point even though the 

former British colonies in North 

America initially agreed to unite their 

powers to reject a common enemy 

(former ruling colonial power) while 

in Europe the initial stake it was an 

economic one - the differences are of 

degree rather than essence, and even 

the current position of Europe appears 

to be safer because the economic, 

unlike the political ones, are 

permanent. 

Radically different, however, 

compared to the American situation, 

European federalism faces a latent, but 

more difficult, adversary: the 

extremely complex heterogeneity that 

characterizes our continent; if the 

transformation of an initial union into 

a strong federation has been successful 

in former colonies with a common 

language, short history, and a virtually 

non-existent culture, things can be 

much more complicated in the case of 

28 entities that count from hundreds of 

thousands to 80 million people who 

have different languages and cultures, 

as well as a common history not only 

long-lasting, but also marked by 

events that are often not bloody. If we 

add to this and a whole series of 

territorial issues that have not been 

fully clarified and two world wars still 

fresh in the memory of many, the 

situation seems to be a bit more 

complicated. It is not many years since 

the shadows of the past have led to the 

most tense moment in the history of 

the European Union: the French 

reaction to the idea of reuniting 

Germany - the former German 

Chancellor Helmuth Kohl even 

claimed that the most glacial official 

meeting he ever attended was the one 

in which he debated this issue with 
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nesocotire poate fi extrem de 

periculoasă. Popoare din culturi diferite 

pot convieţui sub aceeaşi umbrelă 

economică, chiar dacă au o istorie 

comună sângeroasă, dar asta nu implică 

în mod necesar o convieţuire la fel de 

bună şi sub forma modificată a unei 

veritabile federaţii, care să acopere şi să 

decidă în toate domeniile de importanţă 

vitală pentru naţiunile componente. In 

acest sens, dezbaterea asupra 

federalismului se transformă mai 

degrabă într-o dezbatere asupra 

fundamentelor conştiinţei umane 

europene în genere: este componenta 

economică atât de importantă, încât să-i 

facă pe oameni să uite de multe dintre 

aspectele care diferenţiază popoarele 

Uniunii Europene şi să-i determine să 

depăşească problemele ce ţin de 

apartenenţa la o cultură şi la o istorie 

proprie? Se vor simţi ei confortabil în 

cadrul unui organism federativ în care 

principiile suveranităţii şi 

autodeterminării de grup (care se 

împletesc practic cu felul în care 

europenii au înţeles politica cel puțin în 

ultimele două secole) nu îşi vor mai găsi 

decât un loc limitat?  

Evoluţia Europei postbelice arată că 

putem fi încrezători în componenta 

economică: oamenii tind să recepteze, în 

timpuri pașnice, problemele economice 

ca fiind suficient de importante încât să 

justifice delegarea unei părţi, chiar 

importante din autodeterminarea 

natională, către un organism suprastatal. 

Ce se întamplă dacă evenimente tragice, 

neaşteptate, îi fac brusc pe oameni să 

reflecteze şi asupra costurilor implicate 

de creşterea economică, siguranţa 

locului de muncă ori stabilitatea 

monetară? Evenimente relativ recente - 

atentatele care se ţin lanţ - ne arată că o 

evoluţie constantă, prin identificarea la 

anumite principii, poate fi brusc 

Francois Mitterrand. In the same 

sense, even more recently, the high 

electoral percentages of an extreme 

right-wing party in a German-speaking 

country (Austria) also stirred the 

unanimous concern and indignation of 

all members of the union. These 

examples show that there are, besides 

the procedural challenges that are 

essentially just the agreement, the will 

and the compromise of the Member 

States, much more complicated 

substantive issues that show that the 

step from the current formula to 

federalism is far to be a natural, 

uninterrupted sequel, which naturally 

intervenes as the European Union has 

an increased number of members and 

comes into contact with a number of 

new issues. 

Until now, the European political 

order has been based on the 

fundamental principle of state 

sovereignty and national self-

determination - a principle derived 

from the fact that Europe is a 

continent constituted of different 

peoples, having its own cultures, 

languages and histories. In this sense, 

the main enemy of the success of 

European federalism seems to be 

unbelievable precisely because it is 

about the essence and peculiarity of 

Europe: the diversity and 

heterogeneity of the European space - 

not only are they who believe that this 

diversity is a reality beyond which can 

pass, and whose disregard can be 

extremely dangerous. People from 

different cultures can live under the 

same economic umbrella even if they 

have a bloody common history, but 

this does not necessarily imply a 

cohabitation of the same good and 

altered form of a true federation that 

covers and decides in all areas of 
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întreruptă atunci când cetăţenii unui 

anumit stat tind să conştientizeze că a 

face politica unei entităţi străine poate să 

implice, pe lângă avantaje, şi costuri 

nebănuite. Mai concret, în situaţii de 

criză, o linie politică neîntreruptă de 

susţinere a unei idei (obligaţiile derivate 

din apartenenţa la NATO, faţă de un 

anumit aliat, lupta anti-teroristă, etc.), 

pot să se curme brusc, prin sesizarea 

nemijlocită a riscurilor pe care un 

anumit grup şi le asumă atunci când 

susţine în mod direct o cauză care nu îi 

este totuși proprie. Revenind la 

problema noastră, nu e deloc forţat să ne 

imaginăm că, în viitorul mai mult sau 

mai puţin îndepartat al unei Europe 

federaliste, unii dintre europeni, cum 

englezii deja au făcut-o, vor ajunge să 

regrete că şi-au delegat în mod 

permanent către instituţiile Uniunii 

dreptul de a decide asupra unor 

chestiuni fundamentale. Asemeni 

englezilor, ei pot ajunge să se întrebe de 

ce anume trebuie să suporte riscurile şi 

costurile unor iniţiative care nu doar că 

nu îi privesc în mod direct, dar nici 

măcar nu au fost luate prin consultarea 

lor. Schimbarea rapidă de opinie a 

englezilor cu privire la apartenența la o 

organizaţie suprastatală, cu un mare 

deficit de democraţie, poate fi, în 

conditii neprielnice, schimbarea 

atitudinii unor europeni cu privire la 

sustinerea ideii de Europă federală unită. 

Oamenii tind să accepte anumite costuri 

doar atunci când se simt în mod direct 

legaţi de ele, fie individual, fie prin 

intermediul grupului cu care se 

identifică; nimeni nu este însă dispus să 

accepte costuri care provin de pe urma 

avantajelor ori problemelor care îi 

privesc doar pe alţii.  

Am căutat să arătam că problema 

federalismului este în realitate una mult 

mai adâncă, decât pare la prima vedere. 

importance vital for the constituent 

nations. In this sense, the debate on 

federalism is rather turning into a 

debate on the fundamentals of 

European human consciousness in 

general: it is the economic component 

so important that it makes people 

forget about many of the issues that 

differentiate the peoples of the 

European Union, is it going to 

overcome the issues of belonging to a 

culture and its own history? Will they 

feel comfortable in a federal body in 

which the principles of sovereignty 

and self-determination of a group 

(which basically intertwine with the 

way Europeans have understood 

politics for at least the last two 

centuries) will find only a limited 

place? 

Evolution of post-war Europe 

shows that we can be confident in the 

economic component: people tend to 

accept, in peaceful times, economic 

issues as being important enough to 

justify the delegation of a very 

important part of national self-

determination to a supra-state body. 

What happens if unexpected, tragic 

events suddenly make people reflect 

on the costs of economic growth, job 

security or monetary stability? 

Relatively recent events - chain 

attacks - show that a constant 

evolution by identifying to certain 

principles can be abruptly disrupted 

when citizens of a particular state tend 

to become aware that making a foreign 

entity's policy may involve, in 

addition to advantages, unpredictable 

costs. More specifically, in a crisis 

situation, an unbroken political line of 

support for an idea (obligations 

deriving from membership of NATO, 

against a certain ally, anti-terrorist 

struggle, etc.) can suddenly be 
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Pe lângă provocările instituționale şi 

procedurale, există şi chestiuni de ordin 

latent (dar poate tocmai de asta chiar 

mai importante), care se pot opune 

federalismului. Este puţin probabil ca 

disoluţia sentimentelor de apartenenţă la 

grup să se diminueze într-atât de mult 

încât să nu îşi facă simţită prezenţa şi 

într-o viitoare federaţie europeană; pe de 

altă parte însă, riscurile continuării 

construcţiei europene în actuala 

formulă, nefederalistă, şi care lasă o 

libertate însemnată fiecărui stat în parte, 

se poate dovedi extrem de periculoasă, 

în condiţiile în care decidenţii unionali 

de la Bruxelles au optat pentru mai 

multă integrare, chiar cu viteze diferite. 

Numai Bunul Dumnezeu poate să ştie 

cum anume ar evolua lucrurile într-o 

ipoteză federalistă: aşa precum 

atentatele din Europa au arătat, 

evenimente neaşteptate pot schimba 

foarte lesne evoluţii îndelung aşteptate. 

Problema construcţiei europene, a 

disputei pe marginea federalismului, 

pare să se apropie aici de un sfârşit 

paradoxal - nu se poate da un răspuns, 

nimeni nu poate să aibă în mod absolut 

dreptate, pentru că nimeni nu poate să 

cunoască în mod cert viitorul. 

Acceptarea federalismului seamănă 

izbitor cu acceptarea unor riscuri 

necunoscuste, şi mai ales incalculabile: 

vrem să mergem mai departe pe drumul 

integrării depline, dar nu putem şti care 

vor fi costurile unei asemenea iniţiative 

- alegerea acestei căi ţine mai degrabă 

de măsura în care suntem dispuşi să 

renunţăm la identitatea şi specificul 

culturii noastre juridice, înlocuindu-o cu 

alta străină şi neadecvată tradiției 

noastre milenare. 

 

 

 

 

quenched by directly reporting the 

risks on which a certain group 

assumes when they directly support a 

cause that is not their own. Turning to 

our problem, it is not at all forced to 

imagine that in the more or less distant 

future of a federalist Europe, some of 

the Europeans, as the British have 

already done, will regret that they 

have permanently delegated to the 

Union institutions the right to decide 

on fundamental issues. Like the 

English, they may wonder why they 

have to bear the risks and costs of 

initiatives that not only do not directly 

concern them, but they have not even 

been taken through their consultation. 

The rapid change of opinion of the 

English on the membership of a supra-

state organization with a great 

democratic deficit may, in unfavorable 

conditions, change the attitude of 

some Europeans towards supporting 

the idea of a united federal Europe. 

People tend to accept certain costs 

only when they feel directly related to 

them, either individually or through 

the group they identify with; no one is 

willing to accept costs that come from 

the advantages or problems that 

concern only others. 

We sought to show that the 

problem of federalism is in reality a 

much deeper than it seems at first 

glance. Besides the institutional and 

procedural challenges, there are latent 

issues (but perhaps even more 

importantly) that can oppose 

federalism. It is unlikely that the 

dissolution of feelings of belonging to 

the group will diminish so much that it 

will not feel its presence in a future 

European federation; on the other 

hand, the risks of continuing European 

construction in the current, non-

federalist formula, which leaves a 
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3. Identitatea şi spiritul dreptului 

românesc în contextul dreptului 

Uniunii Europene 

 

Dreptul Uniunii Europene este ca un 

fel de Pat al lui Procust. Toţi 

participanţii la construcţia unională 

trebuie să se lase măsuraţi, pentru a se 

decide dacă încap sau nu în limitele 

acestei creaţii. În vederea încadrării în 

aceste limite, europenii urmează a fi 

„scurtaţi” sau, după caz, „alungiţi”. 

Operaţiunea de scurtare sau alungire 

vine din exterior, de la un terţ, care nu 

anunţă pe nimeni că există un asemenea 

„pat”, și nici care sunt dimensiunile 

reale, previzibile, ale „patului” ordinii 

juridice unionale, iar beneficiul 

potrivirii cu limitele „patului” este 

incert, atât ca posibilitate  de apariţie, 

cât și ca perioadă de „gestaţie”. Nu se 

poate ști aproape niciodată cât de lung 

sau scurt este „patul” european, căci 

limitele acestuia se modifică permanent. 

De aici pornind, intenţionăm să 

supunem atenţiei doctrinei juridice, 

problema complexă a apariţiei unei noi 

tipologii juridice, şi anume tipul 

dreptului Uniunii Europene. Lucrarea 

urmăreşte astfel să răspundă întrebării: 

este dreptul Uniunii Europene un nou 

tip de drept, cu determinaţii calitative 

specifice? Numai printr-un studiu 

multidisciplinar, care îmbină elemente 

de teoria generală a dreptului cu 

elemente de drept comparat şi de dreptul 

Uniunii Europene, putem socoti o atare 

abordare ca fiind justificată. Mai ales că, 

în prezent, suntem martorii unor 

fascinante provocări în ceea ce priveşte 

Uniunea Europeană - se discută despre 

integrarea într-o ordine juridică 

supraetatizată, despre racordarea la 

interese supranaţionale, despre 

reconfigurarea suveranităţii, despre 

considerable degree of freedom to 

each state, can be extremely dangerous 

in the cases where the Union's 

decision-makers in Brussels opted for 

more integration, different speeds. 

Only the Good God can know how 

things would evolve in a federalist 

hypothesis: as the attacks in Europe 

have shown, unexpected events can 

very easily change the long-awaited 

evolutions. The problem of European 

construction, the dispute over 

federalism, seems to come here to a 

paradoxical end - no answer can be 

given, no one can absolutely be right 

because no one can clearly know the 

future. Acceptance of federalism is 

strikingly akin to the acceptance of 

unknown and especially incalculable 

risks: we want to go further on the 

road to full integration but we can not 

know what the costs of such an 

initiative will be - the choice of this 

path rather depends on the extent to 

which we are willing to give up the 

identity and specificity of our legal 

culture, replacing it with another 

foreign and inadequate to our 

millenary tradition. 

 

3. Identity and spirit of 

Romanian law in the context of 

European Union law 

 

The law of the European Union is 

like a kind of Procust's Bed. All 

participants in the union construction 

must be measured to decide whether 

or not they fall within the limits of this 

creation. In order to fit within these 

limits, Europeans are to be 

"shortened" or, if necessary, 

"elongated". The shortening or 

stretching operation comes from 

outside, from a third party who does 

not announce that there is such a "bed" 
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împletirea valorilor naţionale cu cele ale 

Uniunii Europene şi despre armonizarea 

legislaţiei. Dar, crearea unei Europe 

Unite ridică o problemă delicată - 

compatibilitatea dintre valorile naţionale 

şi cele ale Uniunii Europene. Din 

nefericire, cele douăzeci şi opt de 

identităţi naţionale sunt ameninţate de 

acest proces, astfel că ne întrebăm, pe de 

altă parte, dacă popoarele Europei sunt 

pregătite să renunţe la elementele lor de 

specificitate şi să îmbrăţişeze „unitatea 

în diversitate”.  

Poate dreptul Uniunii Europene, 

care este caracterizat de multilingvism 

şi multijuridism, să fie considerat un 

nou tip de drept, apărut în panorama 

sistemelor de drept ale lumii? Apreciem 

că, doar în măsura în care Uniunea 

Europeană se fundamentează pe o 

voinţă juridică autonomă, şi pe principii 

şi valori care se situează în zona 

eternului juridic, atât pentru raţiunea 

individului, cât şi pentru identitatea 

naţională a Statelor, este posibilă 

„unitatea în diversitate” şi, deci, 

existenţa unei noi familii juridice. Din 

acest motiv, am considerat concludent a 

examina şi jurisprudenţa CJUE în 

conturarea principiilor de drept 

caracteristice acestei noi ordini juridice. 

Inventarierea şi analiza principiilor 

generale ale dreptului Uniunii Europene 

constituie, totodată, un demers 

important şi folositor pentru lumea 

juridică, datorită importanţei 

covârşitoare a acestui izvor de drept în 

ordinea juridică europeană, dar şi în 

ordinea juridică internă a Statelor 

Membre. Constituind un pilon al 

legalităţii Uniunii Europene, principiile 

generale de drept se impun instituţiilor 

europene, aflându-se pe un loc superior 

dreptului derivat în ierarhia normelor 

Uniunii Europene. Trebuie subliniat că 

aceste principii se aplică şi Statelor 

or what are the real, predictable 

dimensions of the "bed" of the Union 

legal order, and the benefit of 

matching the "bed" is uncertain, both 

as a possibility of occurrence and as a 

period of "gestation". It is almost 

impossible to know how long or short 

the European "bed" is, because its 

limits are constantly changing.  

From here on, we intend to bring 

to the attention of the legal doctrine 

the complex problem of the 

emergence of a new legal typology, 

namely the type of European Union 

law. The paper seeks to answer the 

question: is European Union law a 

new type of law with specific 

qualitative determinations? Only 

through a multidisciplinary study 

combining elements of general theory 

of law with comparable elements of 

law and European Union law can we 

consider such an approach to be 

justified. Especially since we are 

currently witnessing some fascinating 

challenges in the European Union - we 

are talking about integrating into a 

supra-national legal order, connecting 

to supranational interests, 

reconfiguring sovereignty, 

intermingling national values with 

those of the European Union, and on 

the harmonization of legislation. But 

the creation of a United Europe raises 

a delicate problem - the compatibility 

between national values and those of 

the European Union. Unfortunately, 

the twenty-eight national identities are 

threatened by this process, so we 

wonder, on the other hand, whether 

the peoples of Europe are ready to 

give up their specificities and embrace 

„unity in diversity”. 

Can European Union law, which 

is characterized by multilingualism 

and multi-Jewry, be considered a new 
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Membre, atunci şi în măsura în care ele 

acţionează în domeniul dreptului 

european. De asemenea, subliniem că 

pentru a putea vorbi despre o nouă 

tipologie juridică, este nevoie mai întâi 

de existenţa unei voinţe autonome, care 

comandă procesul decizional juridic al 

Uniunii, voinţă care nu reprezintă o 

simplă sumă aritmetică a voinţelor 

individuale ale Statelor Membre; astfel, 

Statele se angajează să se supună unei 

voinţe juridice distincte de a lor. În afara 

unei voinţe autonome care comandă 

creaţia juridică, noua tipologie implică 

şi existenţa unor principii generale, care 

să comande direcţiile esenţiale ale 

construirii şi ale dezvoltării ordinii 

juridice europene, dar şi naţionale. 

Pentru România, 10 ani de la 

aderarea la UE reprezintă un moment de 

reevaluare în diferite domenii a 

parcursului juridic al unui stat membru. 

In acest scop, textul de faţă include atât 

observații de natură doctrinară, cât şi de 

natură empirică. Corpul reglementărilor 

europene care procedează la 

armonizarea minimală sau, dimpotrivă, 

completă a legislațiilor naționale ale 

statelor membre, ansamblul 

reglementărilor circumscrise dreptului 

european, proliferarea fără precedent a 

grupurilor internaționale de lucru, 

numeroasele proiecte academice de 

mare anvergură, codificările doctrinare 

din materia dreptului european, 

rezoluțiile ambițioase ale Parlamentului 

European, alături de proiectele și 

comunicările Comisiei Europene 

descriu, în linii generale, creuzetul 

europenizării progresive a dreptului 

naţional și al configurării unui drept 

european. Împreună, toate aceste 

tendințe, care converg în direcția 

apropierii graduale a diverselor legislații 

naționale ale statelor Uniunii Europene, 

au fost întotdeauna animate, printre 

type of law, appearing in the 

panorama of the rule of law systems 

of the world? We appreciate that only 

insofar as the European Union is 

founded on an autonomous legal will 

and on principles and values that lie in 

the eternal legal area, both for the 

individual's reason and for the national 

identity of States, it is possible "unity 

in diversity" and therefore the 

existence of a new legal family. For 

this reason, I considered it to be 

conclusive to also examine the case 

law of the CJEU in defining the 

principles of law characteristic of this 

new legal order. The inventory and 

analysis of the general principles of 

European Union law is also an 

important and useful approach to the 

legal world, due to the overwhelming 

importance of this source of law in the 

European legal order, but also in the 

internal legal order of the Member 

States. As a pillar of the European 

Union's legality, the general principles 

of law are imposed on the European 

institutions, being superior to the law 

deriving from the hierarchy of 

European Union rules. It should be 

emphasized that these principles also 

apply to the Member States, and to the 

extent that they act in the field of 

European law. We also emphasize 

that, in order to be able to talk about a 

new legal typology, there is first the 

need for an autonomous will to 

command the Union's legal decision-

making process, a will that does not 

represent a mere arithmetical sum of 

individual Member States' wills; so 

states undertake to submit to a distinct 

legal will of their own. In addition to 

an autonomous will that commands 

legal creation, the new typology also 

implies the existence of general 

principles that command the essential 
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altele, de obiectivul pragmatic al 

facilitării extinderii comerțului 

transfrontalier în cadrul pieței interne. 

Comisia Europeană, antrenată de forța 

acestei traiectorii, avansează în direcția 

unei intervenții mai largi în materia 

dreptului european. Cerințele comerțului 

transnațional și, în particular, ale 

comerțului european, impun existența și 

aplicarea normelor materiale uniforme 

aplicabile tranzacțiilor comerciale 

transeuropene. Cu toate acestea, crearea 

unui drept european, prin intermediul 

instrumentelor instituționale ale UE, 

devine un obiectiv din ce în ce mai 

nefezabil. Ca atare, calea convențională 

sau privată rămâne singura soluție prin 

care mediul de afaceri poate transcede 

dificultățile generate de diversitatea 

legislațiilor naționale în materie 

contractuală, de lacunele acestora și 

caracterul lor inadecvat tranzacțiilor 

transeuropene. Exempli gratia, în acest 

context, lex mercatoria, nu mai 

reprezintă doar o simplă trimitere 

istorică la reguli preluate de legile 

comerciale naționale și/sau de 

codificările uzanțelor și principiile 

comerțului internațional, ci constituie 

reguli specifice comerțului transnațional 

actual, reguli permanent restructurate 

pentru a corespunde transnaționalității 

afacerilor. În aceeaşi ordine de 

argumentare, Comisia Europeană a 

prezentat în mai 2015 strategia privind 

piața unică digitală. Reglementările 

europene propuse urmăresc amenajarea 

accesului pe această piață, încurajarea 

inovării online în Europa și garantarea 

dreptului la servicii digitale mai bune. 

Impactul asupra încheierii contractelor 

în mediul electronic poate fi 

semnificativ, iar implementarea 

strategiei pieței unice digitale va 

conduce la o revizie a modului de 

formare și de executare a acestui tip de 

directions of the construction and 

development of European and national 

legal order. 

For Romania, 10 years after EU 

accession, it is a moment of 

reassessment in different areas of the 

legal path of a Member State. For this 

purpose, this text includes both 

doctrinal and empirical observations. 

The Body of European Regulations 

that proceeds to the minimal or even 

complete harmonization of the 

national laws of the Member States, 

the set of rules governing European 

law, the unprecedented proliferation of 

international working groups, the 

numerous large-scale academic 

projects, the doctrinal codification of 

European law, ambitious European 

Parliament, together with the 

European Commission's drafts and 

communications, describe in general 

the crux of the progressive 

Europeanization of national law and 

the setting up of a European 

law.Together, all these tendencies 

converging towards the gradual 

approximation of the various national 

laws of the European Union have 

always been animated, inter alia, by 

the pragmatic objective of facilitating 

the expansion of cross-border trade in 

the internal market. The European 

Commission, drawn by the force of 

this trajectory, is advancing towards 

wider intervention in the field of 

European law. The requirements of 

transnational trade and, in particular, 

European trade require the existence 

and application of uniform material 

rules applicable to trans-European 

commercial transactions. However, 

the creation of a European law through 

EU institutional instruments becomes 

an increasingly unfeasible objective. 

As such, the conventional or private 
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contracte, respectiv a utilizării 

mijloacelor de probă a tranzacțiilor 

electronice. 

 

În urma analizei comparative a 

reglementărilor naționale și europene, o 

ipoteză din ce în ce mai des întâlnită, 

este aceea în care părțile invocă în fața 

instanțelor române teorii consacrate la 

nivel european, în special în sistemul de 

common law (de exemplu: „doctrina 

estoppel”, „no oral modification clause”, 

„piercing the corporate veil”, „alter ego 

liability”), în susținerea cererilor și 

apărărilor lor. Ținând cont de faptul că, 

de cele mai multe ori, părțile nu 

anticipează o trimitere expresă la aceste 

teorii în contract și că, 

judecătorii/arbitrii sunt obligați să se 

pronunțe asupra tuturor motivelor de 

fapt și de drept pe care părțile le invocă, 

este necesar a fi clarificat în ce măsură 

instanța/tribunalul arbitral și-ar putea 

întemeia soluția pe ele. Întrebarea este 

în ce circumstanțe poate 

judecătorul/arbitrul să aplice anumite 

teorii, consacrate în sistemul de 

common law și acceptate la nivel 

european, și care ar fi ipotezele și 

reperele pe care aceștia le-ar avea în 

vedere pentru motivarea în drept a 

soluției lor. Răspunsul poate fi în sensul 

dacă interesul armonizării dispozițiilor 

dreptului la nivel european, rezonează 

cu cel al continuării dezvoltării și 

integrării pieței interne a UE. 

Diferențele normative constituie 

obstacole pentru statele membre în 

vânzarea de bunuri și prestarea de 

servicii, generând costuri suplimentare 

care pot fi reduse și chiar eliminate prin 

adoptarea unui cadru unitar al dreptului. 

Acest parcurs a fost deschis deja prin 

adoptarea de directive și regulamente 

care conturează cadrul legal aplicabil, 

sincronizează drepturi și obligații, 

path remains the only solution 

whereby business can overcome the 

difficulties arising from the diversity 

of national contract laws, their 

loopholes and their inadequacy in 

trans-European transactions. In this 

context, lex mercatoria is no longer 

just a mere historical reference to rules 

taken over by national trade laws and / 

or codes of practice and international 

trade principles, but rather rules 

specific to current transnational/trans-

European trade, permanently 

restructured rules to corresponds to 

business transnationality. In the same 

line of reasoning, the European 

Commission presented the single 

digital market strategy in May 2015. 

The proposed European regulations 

aim to facilitate access to this market, 

to encourage online innovation in 

Europe and to guarantee the right to 

better digital services. The impact on 

the conclusion of contracts in the 

electronic environment may be 

significant, and the implementation of 

the single digital market strategy will 

lead to a revision of the way this 

contract is created and executed, ie the 

use of the means of proofing 

electronic transactions. 

 

Following the comparative 

analysis of national and European 

regulations, an increasingly common 

assumption is that the parties invoke 

before the Romanian courts theories 

established at European level, 

especially in the common law system 

(for example, the "estoppel doctrine", 

"No oral modification clause", 

"piercing the corporate veil", "alter 

ego liability") in support of their 

claims and defense. Considering that 

parties often do not anticipate an 

express reference to these theories in 
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stabilesc criterii de recunoaștere ale 

hotărârilor judecătorești. În acest 

context, întărit de demersurile efectuate 

de Comisia Europeană în consolidarea 

dreptului european și a legislației 

europene, își delimitează importanța 

principiilor generale ale dreptului, astfel 

cum sunt acestea aplicate la nivelul UE. 

Interesul armonizării dispozițiilor 

dreptului la nivel european rezonează cu 

cel al continuării dezvoltării și integrării 

pieței interne a UE. O asemenea 

metodologie mixtă, permite redarea 

ştiinţifică a unor concluzii informate din 

reala aplicare a dreptului unional de 

către instanţele din România. 

 

4. Dimensiuni europene și 

naționale ale științei și practicii 

dreptului 

 

Prin modul preponderent juridic al 

abordării, dedus din tratarea Uniunii 

Europene, în care, desigur, a fost 

prezentat şi un alt punct de vedere, celor 

interesaţi de dreptul unional (în general) 

şi de dreptul românesc (în special), 

aceste rânduri pot fi supuse unei critici 

așteptate chiar în scopul realizării unei 

cercetări în materie. Demersul nostru are 

şi un fundament teoretic întemeiat şi pe 

abordarea istorică inerentă, istorie care 

în cazul UE se rezumă în ani numai la 

două cifre. Or, omenirea nu a apărut 

odată cu UE şi nici nu se va termina cu 

UE, iar la o analiză sumară și de 

suprafață ne dăm seama că societatea 

zilelor noastre este de departe o 

societate nesigură, asimetrică, haotică, 

riscantă și turbulentă, aflată într-o 

continuă schimbare care afectează 

inclusiv dimensiunea naţională a ştiinţei 

şi practicii dreptului nostru românesc. 

Mai ales că oricărei societăți îi este 

specifică normativitatea; adică existența 

și impunerea unor norme, a unor reguli 

the contract, and that 

judges/arbitrators are required to rule 

on all the pleas of fact and law 

invoked by the parties, it is necessary 

to clarified the extent to which the 

arbitral tribunal/tribunal could base its 

solution on them. The question is 

under what circumstances can the 

judge/referee apply certain theories 

established in the common law system 

and accepted at European level, and 

what are the assumptions and 

benchmarks that they would consider 

in order to justify their solution. The 

answer may be whether the interest in 

harmonizing the provisions of the law 

at European level resonates with that 

of furthering the development and 

integration of the EU internal market. 

Regulatory differences constitute 

barriers for Member States in the sale 

of goods and the provision of services, 

generating additional costs that can be 

reduced or even eliminated by 

adopting a unitary framework of law. 

This process has already been opened 

by the adoption of directives and 

regulations that outline the applicable 

legal framework, synchronize rights 

and obligations, establish criteria for 

recognition of judgments. Against this 

background, reinforced by the 

European Commission's efforts to 

reinforce European law and European 

legislation, they outline the 

importance of the general principles of 

law as applied at EU level. The 

interest in harmonizing the provisions 

of the law at European level resonates 

with that of the further development 

and integration of the EU internal 

market. Such a mixed methodology 

allows the scientific presentation of 

informed conclusions from the actual 

application of the Union law by the 

Romanian courts. 
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sociale, fără de care viața în societate nu 

ar fi posibilă. Aceasta presupune şi o 

empatie  în relațiile sociale. Empatia 

este capacitatea sau aptitudinea omului 

de a percepe, a înţelege şi a accepta 

trăirile sau sentimentele celor cu care 

relaționează, mergând până la 

identificarea afectivă cu aceștia. Prin 

comparație cu empatia, care în 

circumstanțe obișnuite se înfățișează ca 

o virtute umană, indiferența, în aceleași 

împrejurări firești, se manifestă ca un 

cusur omenesc, fiindcă ea constă în 

nepăsare, impasibilitate, insensibilitate 

sau răceală față de gândurile sau 

sentimentele unei persoane. Într-adevăr, 

în timp ce empatia înseamnă 

transpunerea celui care interacționează 

cu altul, în pielea interlocutorului, a 

celui cu care relaționează, indiferența 

constă în păstrarea propriei stări și 

rămânerea în inerție afectivă. Omul 

empatic metamorfozează din punct de 

vedere emoțional și ajunge pe aceeași 

lungime de undă cu cei cu care intră în 

contact, în timp ce omul nepăsător 

respinge sau nu acceptă transformarea 

afectivă într-o modalitate similară cu 

cea a interlocutorului [18]. 

În mediul economic, prestatorii de 

servicii sau ofertanții de produse 

acționează, de multe ori, folosindu-se de 

particularitățile clienților și prin 

simularea afectivității sau chiar prin 

empatizarea reală cu aceștia. Plecând de 

la butada: „Clientul nostru, stăpânul 

nostru!”, mulți întreprinzători își 

organizează afacerile pe baza 

principiului înțelegerii nevoilor reale ale 

clienților sau partenerilor de afaceri. 

Mai mult, unii dintre oamenii de afaceri 

merg mai departe cu empatia 

economico-socială, oferind servicii sau 

produse personalizate pentru fiecare 

client. În lumea afacerilor și, în general, 

în relațiile interumane este foarte 

 

4. European and national 

dimensions of the science and 

practice of law 

 

In the predominantly legal way of 

approach, deduced from the treatment 

of the European Union, in which, of 

course, a different point of view was 

presented, those who are interested in 

Union law (in general) and in 

Romanian law (in particular) a critique 

that is expected even for the purpose 

of conducting research in the field. 

Our approach also has a theoretical 

foundation based on the inherent 

historical approach, a history that in 

the EU is only summed up in two-digit 

years. But mankind did not come up 

with the EU and it will not end with 

the EU, and on a brief and surface 

analysis we realize that today's society 

is far from an insecure, asymmetric, 

chaotic, risky and turbulent society, a 

continuing change that also affects the 

national dimension of the science and 

practice of our Romanian law. 

Especially because any society is 

specifying its normality; that is, the 

existence and the imposition of norms, 

of social rules without which life in 

society would not be possible. This 

also implies empathy in social 

relationships. Empathy is the ability or 

ability of man to perceive, understand, 

and accept the feelings or feelings of 

those he or she relates to, walking up 

to affective identification with them. 

Compared to empathy, which in 

ordinary circumstances appears to be a 

human virtue, indifference, in the 

same natural circumstances, manifests 

itself as a human flaw, because it 

consists of indifference, impatience, 

insensitivity or coldness to a person's 

thoughts or feelings. Indeed, while 
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important să ştim să-i ascultăm pe 

ceilalţi şi să empatizăm, în special, cu 

oamenii care ne sunt apropiați din punct 

de vedere social sau economic. Succesul 

în afaceri, precum și construirea unor 

relații sociale solide, sunt, în multe 

situații, condiționate de factori multipli, 

printre care la loc de cinste se numără și 

empatia, însușire ce ocupă un loc 

important pe lista calităților umane 

importante. Din păcate, sunt organizații 

economice sau administrative, mai ales 

publice (de pildă, autorități sau instituții 

publice), dar și din domeniul privat, în 

cadrul cărora, în loc de empatie sau 

respect pentru consumatori sau cetățeni 

care apelează la servicii ori care doresc 

achiziționarea de produse, se manifestă 

indiferența sau nepăsarea. 

În secolul XXI, comunicarea sau 

relaționarea între oameni poate fi mult 

optimizată, comparativ cu secolele 

trecute, deoarece există posibilitatea 

utilizării unor mijloace sau instrumente 

foarte eficiente (de exemplu, 

comunicarea extrem de lesnicioasă la 

distanță, prin imagini și sunet), 

indiferent de locul unde oamenii se află. 

Acesta este, de fapt, un paradox, 

respectiv că, deși au crescut 

posibilitățile de comunicare și oamenii 

comunică mai mult, aceștia empatizează 

mai puțin, deoarece instrumentele sau 

mijloacele de comunicare actuale au 

natură prevalent virtuală, iar nu reală. 

Potrivit lui D. Goleman, empatia este 

una dintre trăsăturile inteligenței 

emoționale, alături de conștientizarea de 

sine (autocunoașterea) și autodisciplina 

[19]. Comunicarea pozitivă este 

importantă în orice domeniu și în orice 

relație interumană, dar presupune printre 

cerințele sine qua non, conștientizarea 

trăirilor afective proprii și ale celor din 

jur. Cunoașterea de sine, autocontrolul 

afectiv, precum și transpunerea 

empathy means translating one who 

interacts with another in the skin of 

the interlocutor, of the one to whom he 

relates, indifference is to preserve his 

own state and remain in affective 

inertia. The empathic man 

metamorphoses from the emotional 

point of view and reaches the same 

wavelength with those he comes into 

contact with, while the careless man 

rejects or does not accept affective 

transformation in a way similar to that 

of the interlocutor [18]. 

In the economic environment, 

service providers or product bidders 

often work on customer specificities 

and simulate affectivity or even 

empathize with them. Starting from 

the bucket: Our client, our master !, 

many entrepreneurs organize their 

businesses based on the principle of 

understanding the real needs of 

customers or business partners. 

Moreover, some of the business 

people go further with economic and 

social empathy, offering personalized 

services or products to each client. In 

the business world and generally in 

human relationships it is very 

important to know how to listen to 

others and empathize especially with 

people who are socially or 

economically close to us. Success in 

business as well as the building of 

solid social relationships are in many 

situations conditional on multiple 

factors, including empathy, which is 

an important place on the list of 

important human qualities. 

Unfortunately, they are economic or 

administrative organizations, 

especially public (for example, public 

authorities or institutions), but also in 

the private sector, where, instead of 

empathy or respect for consumers or 

citizens who use services or want to 
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emoțională în mintea și trăirile 

interlocutorilor sunt indispensabile 

pentru stabilirea și derularea unor 

raporturi sociale puternice și sănătoase. 

Persoanele care nu empatizează nu au 

conștiință socială, sunt indiferente față 

de nevoile apropiaților, partenerilor sau 

clienților, și nu pot gestiona pozitiv 

relațiile sociale la care participă, fie 

activ, fie pasiv. Procesul empatizării 

este controlat de creier, ceea ce 

înseamnă că nivelul acestei calități 

umane poate fi reglat în mod favorabil 

prin exerciții și informare. In nuce, 

oamenii care au deficit de empatie pot 

fi, totuși, educați să dobândească această 

calitate socială, iar cei care au exces de 

afectivitate, față de persoanele cu care 

se află în relații, se pot autodisciplina. 

Într-o altă ordine de idei, în multe 

situații, oamenii care, din punct de 

vedere emoțional, nu au fost formați în 

mod corespunzător, sunt conflictuali sau 

antisociali. Arhitectura afectivă a 

creierului uman este receptivă la stimuli 

interni și externi, care pot, după caz, fie 

să îmbunătățească din punct de vedere 

calitativ trăirile sau sentimentele 

oamenilor, fie să le deterioreze. Astfel, 

dacă înțelegem modul cum funcționează 

creierul uman și factorii ce-l pot 

influența pozitiv, starea afectivă 

negativă (furie, frică, durere, etc.) poate 

fi înlăturată și transformată într-o stare 

emoțională pozitivă (liniște sufletească, 

bucurie, încredere, s.a.). Dacă procesele 

emoționale nu sunt cunoscute sau dacă, 

deși știute, sunt ignorate, se poate 

ajunge la inversarea trăirilor și dintr-o 

stare bună se poate ajunge într-una 

proastă, negativă. Altfel spus, capătă 

substanță teza că aptitudinea oferită de 

materia cenușie a omului poate fi 

educată sau, dimpotrivă, poate fi 

degradată de către subiectul în cauză sau 

de către cei din jurul său. Formarea și 

purchase of products, there is 

indifference or indifference. 

In the 21st century, communication 

or people-to-people interaction can be 

much more optimized than in the past 

centuries, as there is the possibility of 

using very effective means or tools 

(eg, extremely remote communication 

through images and sound), no matter 

where people are. It is, in fact, a 

paradox that, although they have 

increased communication possibilities 

and people communicate more, they 

are less empowered, because the 

current tools or means of 

communication are virtual, not real, 

nature. According to D. Goleman, 

empathy is one of the features of 

emotional intelligence, along with 

self-awareness (self-knowledge) and 

self-discipline [19]. Positive 

communication is important in any 

field and in any inter-human 

relationship, but it implies amongst the 

sine qua non requirements, the 

awareness of the affective emotions of 

oneself and of others. Self-knowledge, 

affective self-control, as well as 

emotional transposition into the mind 

and feelings of interlocutors are 

indispensable for establishing and 

developing strong and healthy social 

relationships. People who do not 

empathize have no social 

consciousness, are indifferent to the 

needs of their close associates or 

clients, and can not positively manage 

the social relationships in which they 

participate either actively or passively. 

The process of empathisation is 

controlled by the brain, which means 

that the level of this human qualities 

can be well-regulated by exercise and 

information. In nuts, people who lack 

empathy can, however, be educated to 

acquire this social quality, and those 
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dezvoltarea inteligenței emoționale este 

posibilă, în principal, în timpul 

minorității, întrucât ulterior, pe măsură 

ce omul se maturizează, rezultatele 

pozitive sunt din ce în ce mai greu de 

obținut, deoarece scade regresiv 

capacitatea de schimbare. Consider că, 

cel mai important rol pentru dezvoltarea 

inteligenței afective, îl pot avea familia 

și instituțiile de învățământ. 

Sunt anumite categorii profesionale, 

precum medicii, avocații, judecătorii, 

procurorii, psihologii, asistenții sociali, 

pompierii, polițiștii, etc., ce exercită 

funcții, profesii, meserii sau ocupații 

care presupun o manifestare rezervată a 

empatiei. De exemplu, avocații sau 

judecătorii trebuie să-și limiteze empatia 

față de clienți, respectiv justițiabili, până 

la punctul în care transpunerea în 

situația acestora din urmă să nu riște să 

se transforme în identificare afectivă 

totală. Excesul de empatie, cel puțin în 

cazul anumitor profesii, precum sunt 

cele menționate mai sus, este toxic sau 

dăunător, întrucât influențează calitatea 

activităților sau serviciilor prestate, 

generând rezultate profesionale 

negative. Medicul nu trebuie să plângă 

bolnavul, avocatul nu trebuie să trăiască 

sentimentul de teamă și suferință al unui 

client, judecătorul nu trebuie să devină 

impresionabil, când în fața lui se află un 

inculpat care imploră îngăduință sau o 

victimă care suferă, etc. Judecătorul, 

avocatul medicul, procurorul și toți cei 

care desfășoară activități ce implică o 

empatie rezervată, trebuie să manifeste 

inteligență emoțională, care presupune, 

alături de transpunerea în pielea 

interlocutorului, autocunoaștere și 

autocontrol [20]. 

 

Cititorul va constata, frecvent, o 

anumită disproporţie între anvergura 

problemelor atacate şi tratarea lor 

who have excess affection, towards 

the people they are in relationships 

with, can self-discipline. 

In many instances, people who, 

emotionally, have not been properly 

trained, are conflicting or antisocial. 

The affective architecture of the 

human brain is receptive to internal 

and external stimuli, which can, as 

appropriate, either improve the quality 

or feelings of people, or damage them. 

Thus, if we understand the way the 

human brain works and the factors that 

can influence it positively, the 

negative affective state (anger, fear, 

pain, etc.) can be removed and 

transformed into a positive emotional 

state (peace of mind, joy, confidence) . 

If emotional processes are not known 

or if they are ignored, they can be 

reversed, and from a good state they 

can end up in a bad, negative one. In 

other words, the thesis concludes that 

the aptitude offered by the gray matter 

of man can be educated or, on the 

contrary, can be degraded by the 

subject or by those around him. The 

formation and development of 

emotional intelligence is possible, 

mainly during the minority, as later, as 

the person matures, the positive results 

are increasingly difficult to obtain, as 

it regress the ability to change. I 

believe that the most important role 

for the development of affective 

intelligence can be the family and the 

educational institutions. 

There are certain professional 

categories, such as physicians, 

lawyers, judges, prosecutors, 

psychologists, social workers, 

firefighters, police officers, etc. who 

perform positions, professions, trades 

or occupations that require a reserved 

manifestation of empathy. For 

example, lawyers or judges need to 
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laconică, dacă nu, adesea, expeditivă. 

Scris cu un constant sentiment al 

urgenţei, textul se complace, tot timpul, 

în sugestie rămânând, nu o dată, la 

stadiul de degrosaj, la consemnarea 

maselor mari, nefinisate, ale temei. 

Ansamblul e mai curând o indicare de 

axe şi delimitări elementare decât o 

expunere sistematică şi adâncită. La 

limită, ne-am fi putut mulţumi cu 

publicarea sumarului, înţeles ca un 

inventar de probleme nuanţabile la 

infinit. Totul e efort de primă instanţă, 

ton al diapazonului, dinaintea unei 

orchestre absente. Refuzăm, prin 

urmare, cu toată energia, postura 

ştiutorului care deţine reţete de viaţă şi 

le poate livra, la cerere. Refuzăm să mai 

fim români! Cât de dureros. A apărut 

acum, de curând, o nouă modă printre 

tinerii intelectuali: a nu mai fi români, a 

regreta că sunt români, a pune la 

îndoială existența unui specific național 

și chiar posibilitatea inteligenței 

creatoare a elementului românesc. Să ne 

înțelegem bine: tinerii aceștia nu 

depășesc naționalul pentru a simți și 

gândi valorile universale; ei nu 

spun: „Nu mai sunt român, pentru că 

sunt înainte de toate om, și cuget numai 

prin acest criteriu universal și etern”. 

Tinerii aceștia nu disprețuiesc 

românismul pentru că sunt comuniști 

sau anarhiști, sau mai știu eu ce sectă 

social-universală. Nu. Ei, pur și simplu, 

regretă că sunt români și ar vrea să fie 

orice altă nație de pe lume, chinezi, 

nemți, scandinavi, spanioli; orice, numai 

români - nu. S-au săturat până în gât de 

destinul acesta de a fi și a rămâne 

român. Și caută prin orice fel de 

argumentare să demonstreze că românii 

sunt o rasă incapabilă de gândire, de 

eroism, de probleme filozofice, de 

creație artistică și așa mai departe. Unul 

dintre ei se îndoiește demult de 

limit their empathy towards their 

clients, ie the judiciary, to the point 

where the transposition of the latter 

does not risk transforming into total 

affective identification. Excessive 

empathy, at least for certain 

professions such as those mentioned 

above, is toxic or harmful because it 

influences the quality of the activities 

or services provided, generating 

negative professional results. The 

doctor does not have to complain 

about the patient, the lawyer does not 

have to live the feeling of a client's 

fear of suffering, the judge should not 

become impressible, when there is a 

defendant in front of him who begs the 

indulgence or a victim who suffers, 

etc. The judge, the lawyer, the doctor, 

the prosecutor and all those who carry 

out activities involving reserved 

empathy must manifest emotional 

intelligence, which involves, in 

addition to transposing the 

interlocutor's self, self-knowledge and 

self-control [20]. 

 

The reader will often find a certain 

disproportion between the extent of 

the attacked problems and their 

laconic, if not often expedient, 

treatment. Writing with a constant 

sense of urgency, the text is constantly 

compelling, in the suggestion, not 

once, at the stage of degreasing, in the 

recording of large, unfinished masses 

of the theme. The ensemble is rather 

an indication of elementary axes and 

delimitations than a systematic and 

deep exposure. At the limit, we could 

have thanked with the publication of 

the summary, understood as an 

inventory of issues that can not be 

traced to infinity. Everything is the 

first instance effort, the tone of the 

blueprint, before an absent orchestra. 
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realitatea unui neam românesc 

războinic, încât își propune să citească 

istoria Imperiului Otoman a lui 

Hammer, ca să verifice dacă într-adevăr 

s-au luptat vreodată românii cu turcii și 

i-au învins! Altul crede că orice creier 

care contează în istoria și cultura 

românească nu e de origine română. 

Cantemir, Kogălniceanu, Eminescu, 

Hașdeu, Conta, Maiorescu, Iorga, 

Pârvan etc., - toți, dar absolut toți sunt 

străini. Sunt slavi, ovrei, armeni, nemți, 

orice; dar nu pot fi români; românii nu 

pot crea, nu pot judeca; românii sunt 

deștepți, sunt șmecheri, dar nu sunt nici 

gânditori, nici creatori [21]. 

Dacă le pronunți vreun nume despre 

care se știe sigur că e românesc, au alte 

argumente. Este din Oltenia? Sânge 

sârbesc. Este din Moldova? Moldova 

întreagă e slavizată. Din Transilvania? 

Sânge unguresc. Singura lor șansă de a 

fi oameni adevărați este de a-și dovedi 

că originea lor nu este curat 

românească. Nu cred că se află țară 

europeană în care să existe atâția 

intelectuali cărora să le fie rușine de 

neamul lor, să-i caute cu atâta frenezie 

defectele, să-și bată joc de trecutul lui și 

să mărturisească, în gura mare, că ar 

prefera să aparțină, prin naștere, altei 

țări. Toți tinerii aceștia au de făcut 

obiecții neamului românesc. Mai întâi, 

spun ei, românii sunt deștepți, și asta îi 

împiedică să aibă drame interioare, să 

cunoască profunzimile sufletului 

omenesc; îi împiedică să aibă probleme. 

Românii sunt deștepți - ce oroare! Unde 

poate duce deșteptăciunea? La ce-ți 

folosește faptul că poți cunoaște, 

superficial, realitatea, când îți lipsește 

facultatea de a imagina probleme, îți 

lipsește boala prin care poți întrezări 

moartea și existența, îți lipsesc însăși 

elementele dramei lăuntrice? Tinerii 

aceștia sunt supărați pe neamul 

So, with all the energy, we refuse the 

position of the scientist who has life 

receptions and can deliver them on 

demand. We refuse to be Romanian 

again! How painful. Recently, a new 

trend has emerged among young 

intellectuals: to be no longer 

Romanian, to regret being Romanian, 

to question the existence of a national 

specificity and even the possibility of 

the creative intelligence of the 

Romanian element. Let's get along 

well: young people do not go beyond 

the national to feel and think about 

universal values; they do not say, "I 

am no longer Romanian, because I am 

above all human, and I only think by 

this universal and eternal criterion". 

These young people do not despise 

Romanianism because they are 

communists or anarchists, or I know 

what social-universal sect. Not. They 

simply regret being Romanians and 

would like to be any other nation in 

the world, Chinese, German, 

Scandinavian, Spaniards; anything, 

only Romanian - no. They were tired 

of the destiny of being and staying 

Romanian. And by any kind of 

argument he seeks to prove that the 

Romanians are a race incapable of 

thinking, of heroism, of philosophical 

problems, of artistic creation, and so 

on. One of them doubts long ago about 

the reality of a Romanian warrior, that 

he wants to read the history of 

Hammer's Ottoman Empire to see if 

the Romanians have ever fought 

against the Turks and defeated them! 

Another thinks that any brain that 

matters in Romanian history and 

culture is not of Romanian origin. 

Cantemir, Kogalniceanu, Eminescu, 

Haşdeu, Conta, Maiorescu, Iorga, 

Parvan, etc. - everyone, but absolutely 

all are foreigners. There are Slavs, 
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românesc pentru că românii nu au 

drame, nu au conflicte și nu se sinucid 

din desperare metafizică. Tinerii au 

descoperit o întreagă literatură 

europeană de metafizică și etică a 

desperării. Și, pentru că desperarea este 

un sentiment necunoscut românului, 

tinerii intelectuali au dedus stupiditatea 

iremediabilă a acestui neam. Alimentați 

de lecturi europene, mimând drame 

europene, voind cu orice preț o 

spiritualitate care să semene, chiar 

numai exterior, cu spiritualitatea 

occidentală - tinerii n-au înțeles nimic 

din geniul acestui popor românesc, 

bântuit de atâtea păcate, având 

nenumărate lipsuri, dar strălucind totuși 

cu o inteligență și o simțire 

proprie. Tinerii au reacționat împotriva 

curentului de acum 10-12 ani, pornit de 

la Gândirea și Ideea Europeană (Pârvan, 

Lucian Blaga, Nae Ionescu, Nichifor 

Crainic, N. Iorga), care 

proclamase autohtonismul, specificul 

etnic în artă și în gândire și încercase 

cea dintâi filozofie ortodoxă prin crearea 

tipologiei românești [22]. 

Cauzele acestei reacțiuni sunt mult 

prea interesante și prea aproape de noi, 

ca să ne încumetăm să le discutăm în 

acest articol. De altfel, nici n-am 

încercat aici să cercetăm întreg 

fenomenul „a nu mai fi român”, ci 

numai să denunțăm câteva din aberațiile 

ultimei mode intelectuale. Aceia care 

desperează de destinul de a se fi născut 

români judecă strâmb meritele și 

defectele poporului. Ei vor problematici, 

îndoieli, eroism - iar poporului român îi 

e cu totul străină îndoiala și despre eroi 

are o concepție cu totul familiară. Pentru 

un tânăr intelectual, credința și îndoiala 

au valoare filozofică, deschid căile 

meditației, pun probleme; pentru un 

țăran român nu există îndoială, el crede 

firesc, fără probleme. Este adevărat că 

Jews, Armenians, Germans, anything; 

but they can not be Romanians, 

Romanians can not create, can not 

judge; Romanians are smart, they are 

tricks, but they are neither thinkers nor 

creators [21]. 

If you give them a name that is 

known to be Romanian, they have 

other arguments. Is it from Oltenia? 

Serbian blood. Is it from Moldova? 

Moldova is celebrated. From 

Transylvania? Hungarian blood. Their 

only chance to be real people is to 

prove that their origin is not pure 

Romanian. I do not think there is a 

European country in which there are 

so many intellectuals to be ashamed of 

their generations, to seek for the 

frenzy of defects, to play their past and 

to confess in the big mouth that they 

would prefer to belongs, by birth, to 

another country. All these young 

people have objections to the 

Romanian people. First, they say, 

Romanians are smart, and this 

prevents them from having inner 

dramas, knowing the depths of the 

human soul; prevents them from 

having problems. Romanians are 

smart - what a horror! Where can the 

wake-up lead? What do you use to 

know superficially reality - when you 

lack the faculty of imagining 

problems, you lack the disease through 

which you can see death and 

existence, do you lack the very 

elements of inner drama? These young 

people are upset about the Romanian 

people because the Romanians have 

no dramas, no conflicts and do not 

commit suicide because of 

metaphysical desperation. Young 

people have discovered a whole 

European literature of metaphysics 

and ethics of despair. And because 

despair is a feeling unknown to the 
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poporul român suferă de multe păcate, 

este adevărat că ne lipsesc multe axe - 

dar aceasta e condiția noastră umană, 

acestea sunt posibilitățile noastre de a 

atinge universalitatea. Putem pleca de la 

ele sau le putem ignora pur și simplu. 

Dar nu e nici cavaleresc, nici eficace să 

ne fie rușine că ne-am născut români 

numai pentru simplul motiv că nu găsim 

în valențele românești ceea ce vrea 

Dostoievski. Din moment ce societatea 

românească supravieţuieşte, rezultă că 

are un anumit potenţial, adică are 

resurse, și umane şi materiale, dar, din 

moment ce evoluează cu mult sub 

nivelul potenţialului, rezultă că nu şi-l 

valorifică în mod corespunzător şi că, 

deci, îi lipsește atât un ceva-anume, apt 

să o propulseze, cât şi un altceva-anume 

să o direcţioneze. Mai clar, îi este 

necesar un stat de drept adevărat, nu 

doar declamat. 

 Cred că Parlamentul „organul 

reprezentativ suprem al poporului român 

şi unica autoritate legiuitoare a ţării” 

pentru realizarea funcţiei legislative, 

care este de esenţa activităţii 

parlamentare, poate adopta măsuri 

specifice, inclusiv de constituire a unor 

comisii speciale pentru asanarea 

legislaţiei noastre, atât de alterată în 

aceşti 27 de ani. Cadrul constitutional de 

referinţă este dat de prevederile art. 64 

alin. (4) teza a 2-a din Constituţie, 

potrivit cărora „Fiecare Cameră îşi 

constituie comisii permanente şi poate 

institui comisii speciale. Camerele îşi 

pot constitui comisii comune”. Conform 

art. 8 alin. (1) din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei 

Deputatilor şi Senatului, „(1) La nivelul 

Parlamentului se pot constitui comisii 

speciale pentru avizarea unor acte 

normative complexe, pentru elaborarea 

unor propuneri legislative sau pentru 

alte scopuri precizate in hotararile de 

Romanian, young intellectuals have 

inferred the irremediable stupidity of 

this nation. Fueled by European 

readings, mimicing European dramas, 

willing at any cost a spirituality that 

even resembles only exterior with 

Western spirituality - the young 

people understood nothing of the 

genius of this Romanian people, 

haunted by so many sins, having 

innumerable shortcomings but still 

shining with an intelligence and a 

sense of self. Young people reacted 

against the current 10-12 years, 

starting from Thinking and the 

European Idea (Pârvan, Lucian Blaga, 

Nae Ionescu, Nichifor Crainic, N. 

Iorga), who had proclaimed the 

autochthonism, ethnicity in art and 

thought, the first Orthodox philosophy 

by creating the Romanian typology 
[22]. 

The causes of this reaction are far 

too interesting and too close to us to 

encourage us to discuss them in this 

article. Besides, we have not even 

tried to investigate the entire 

phenomenon of "being no longer 

Romanian", but only to denounce 

some of the aberrations of the last 

intellectual way. Those who despair of 

the destiny of being born Romanian 

judge the merits and defects of the 

people. They want problems, doubts, 

heroism - and the Romanian people 

are totally foreign to their doubts, and 

the heroes have a very familiar 

conception. For an intellectual young, 

faith and doubt have philosophical 

value, open the ways of meditation, 

pose problems; for a Romanian 

peasant there is no doubt, he believes 

naturally, without problems. It is true 

that the Romanian people suffer from 

many sins, it is true that we lack many 

axes - but this is our human condition, 
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constituire a respectivelor comisii”. De 

asemenea, Instantele judecătoresti au 

rolul constituţional de a realiza justiţia 

(art. 126  din Constituţie). Potrivit 

art.124 alin. (1) din Constituţie, „Justiţia 

se înfăptuieşte în numele legii”. La fel,  

potrivit art. 124 alin. (3) din Constituţie, 

„Judecătorii sunt independenţi şi se 

supun numai legii”. Prin urmare, 

judecătorii nu legiferează, ci se supun 

legii şi înfăptuiesc justitia în baza şi în 

numele legii. Aici se impune un scurt 

comentariu. Tot în virtutea unor 

prevederi constituţionale, normele 

dreptului UE au prioritate şi se aplică cu 

precădere faţă de dreptul naţional. 

Numai că dreptul unional este produsul 

judecătorilor de la CJUE, care numiţi 

fiind, nu aleşi, dispun de o putere 

discreţionară de a legifera la nivelul 

Uniunii. Dacă judecătorilor români le 

este interzis prin constituția ţării să 

legifereze pentru România, cum pot 

legifera nişte străini, oricât de buni 

profesionişti ar fi pentru mine cetăţean 

român!? Este un nonsens, o contradicţie 

în terminis, o „favoare” pe care englezii 

au abandonat-o [23]. 

În acelaşi sens, Ministerul Public, în 

activitatea judiciară, reprezintă 

interesele generale ale societăţii şi apără  

ordinea de drept, precum şi drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor (art.131 din 

Constituţie). Potrivit art. 132 alin. (1) 

din Constituţie, "procurorii îşi 

desfășoară activitatea potrivit 

principiului legalităţii, al imparţialităţii 

şi al controlului ierarhic, sub autoritatea 

ministrului justiţiei". Prin urmare, 

Ministerul Public, procurorii, apără 

ordinea de drept, adică ordinea creată 

prin lege. Mai mult, Consiliul Superior 

al Magistraturii este „garantul 

independenţei justiţiei" (art. 133 alin. 1 

din Constituţie). În condiţiile legii, în 

realizarea rolului său constituțional, 

these are our possibilities to achieve 

universality. We can leave them or 

simply ignore them. But it is neither 

chivalrous nor effective to be ashamed 

that we were born Romanians only for 

the simple reason that we do not find 

what Dostoevsky wants in Romanian 

valences. Since the Romanian society 

survives, it shows that it has some 

potential, that is, it has resources, both 

human and material, but since it 

evolves well below potential, it does 

not adequately capitalize on it, and 

therefore, it lacks both something that 

is capable of propelling it, and 

something else to direct it. Clearly, a 

true state of law, not just a 

proclamation, is needed. 

I believe that Parliament "the 

supreme representative body of the 

Romanian people and the sole 

legislator of the country" for the 

fulfillment of the legislative function, 

which is the essence of the 

parliamentary activity, can adopt 

specific measures, including the 

setting up of special commissions for 

the rehabilitation of our legislation, so 

altered in these 27 years. The 

constitutional reference framework is 

given by the provisions of art. 64 par. 

(4) second sentence of the 

Constitution, according to which 

"Each Chamber shall establish 

permanent committees and may 

establish special committees. 

Chambers may form joint committees. 

"According to art. Article 8 paragraph 

(1) of the Regulation of the Joint 

Activities of the Chamber of Deputies 

and the Senate, "(1) Special 

committees may be set up at the level 

of the Parliament for the approval of 

complex legislative acts, for the 

elaboration of legislative proposals or 

for other purposes specified in the 
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„Plenul CSM avizează proiectele de acte 

normative ce privesc activitatea 

autorităţii judecătoresti" (art. 38 alin. 3 

din Legea nr. 317/2004 privind 

Consiliul Superior al Magistraturii). Aşa 

cum Curtea Constituţională a statuat, 

însă, „Consiliul Superior al 

Magistraturii, ca parte componentă a 

autorităţii judecătoresti, potrivit 

dispoziţiilor Legii fundamentale, cu rol 

de garant al independentei justiţiei, nu 

poate fi transformat într-un organ 

consultativ al Parlamentului, autoritatea 

legiuitoare primară, [sau Guvernului, 

autoritate legiuitoare delegată], fără a fi 

afectate valori constituţionale precum 

statul de drept sau principiul separației 

şi echilibrului puterilor în cadrul 

democraţiei constitutionale” [24]. 

 

Unele concluzii 

 

În concluzie, potrivit aceleiași decizii 

a Curţii Constituţionale, general 

obligatorie în conformitate cu 

dispozitiile art. 147 din Constituţie, în 

virtutea principiului separaţiei puterilor, 

consacrat în art. 1 alin. (4) din 

Constituţie, precum şi a prevederilor art. 

61 alin. (1), Parlamentul şi, prin 

delegare legislativă în condiţiile art. 115 

din Constituţie, Guvernul, au 

competenţa de a institui, modifica şi 

abroga norme juridice de aplicare 

generală. Instanţele judecătoreşti, 

Ministerul Public şi Consiliul Superior 

al Magistraturii, componente ale 

autorităţii judecătoreşti, în virtutea 

capitolului VI, al titlului III - 

Autorităţile publice, din Constituţia 

României, au misiunea constiţutională 

de a realiza justiţia, în temeiul art. 126 

alin. (1) din Legea fundamentală, adică 

de a soluţiona, aplicând legea, litigiile 

dintre subiectele de drept cu privire la 

existenţa, întinderea şi exercitarea 

decisions establishing the of these 

committees. "Also, the Courts have 

the constitutional role of achieving 

justice (Article 126 of the 

Constitution). According to Article 

124 (1) of the Constitution, "Justice 

takes place in the name of the law". 

Similarly, according to Article 124 

paragraph (3) of the Constitution, 

"Judges are independent and are 

subject only to the law". Therefore, 

judges do not legislate, but obey the 

law and carry out justice on the basis 

of and in the name of the law. Here is 

a brief comment. Also, by virtue of 

constitutional provisions, the rules of 

EU law have priority and are mainly 

applied to national law. Only Union 

law is the product of judges from the 

CJEU, who are appointed as non-

elected, have a discretionary power to 

legislate at Union level. If Romanian 

judges are forbidden by the 

constitution of the country to legislate 

for Romania, how can foreigners 

legalize, however good professionals 

would be for me a Romanian citizen !? 

It is a nonsense, a contradiction in 

terminis, a "favor" the English have 

abandoned [23]. 

In the same sense, the Public 

Ministry, in the judicial activity, 

represents the general interests of 

society and defends the rule of law, as 

well as the rights and freedoms of 

citizens. (Article 131 of the 

Constitution). According to art.132 

par. (1) of the Constitution, 

"prosecutors shall carry out their 

activity in accordance with the 

principles of legality, impartiality and 

hierarchical control, under the 

authority of the Minister of Justice." 

Therefore, the Public Prosecutor, 

prosecutors, defend the order of law, 

ie the order created by law. Moreover, 
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drepturilor lor subiective, de a 

reprezenta interesul general al societăţii 

şi de a apăra ordinea de drept, în 

activitatea judiciară, în temeiul art. 131 

alin. (1) din Constituţie, respectiv de a 

realiza rolul de garant al independenţei 

justiţiei, în temeiul normei 

constituţionale cuprinse în art. 134 alin. 

(4), şi nicidecum un rol în activitatea de 

elaborare a actelor normative, prin 

participarea la procedura de 

legiferare”. Şi toate aceste considerații 

se pot regăsi în cultura juridică şi în 

legislaţia constituţională a unui stat de 

drept, organizat pe principiul separaţiei 

şi echilibrului puterilor, precum statele 

membre ale UE. Mai puţin în acest pat 

al lui Procust, creație sui generis a 

neomarxiştilor care conduc destinele 

atâtor popoare supuse prin forţa 

dreptului unional. 

Mai departe, pe aceeaşi linie de 

demonstraţie, iniţiativa legislativă 

aparţine, potrivit art. 74 din Constituţie, 

Guvernului, deputaţilor, senatorilor, 

cetăţenilor. Dacă în privinţa deputaţilor, 

respectiv senatorilor, iniţiativa 

legislativă poate aparţine oricaruia 

dintre aceştia, în privinţa Guvernului nu 

se poate reţine  un drept de iniţiativă 

legislativă, în sens constituţional, pentru 

niciunul dintre ministerele care 

alcătuiesc Guvernul. Tot astfel, pentru 

exercitarea iniţiativei legislative 

cetăţeneşti există reguli speciale. In 

acelaşi timp, nicio normă constituţionala 

nu oferă temeiul juridic pentru 

împiedicarea vreunui deputat sau 

senator de a avea iniţiativă legislativă, 

după cum nicio normă constituţională 

nu oferă temeiul juridic de a împiedica 

exercitarea dreptului de iniţiativă 

legislativă al deputaţilor şi senatorilor cu 

privire la propuneri legislative cu acelaşi 

obiect iniţiate la nivelul Guvernului sau 

de către cetăţeni.  Dimpotrivă, Curtea 

the Superior Council of Magistracy is 

the "guarantor of the independence of 

the judiciary" (art.133 paragraph 1 of 

the Constitution). According to the 

law, in the fulfillment of its 

constitutional role, the "SCM Plenum 

approves the draft normative acts 

regarding the activity of the judicial 

authority" 38 paragraph 3 of the Law 

no.317 / 2004 on the Superior Council 

of Magistracy). As the Constitutional 

Court has stated, however, "the 

Superior Council of Magistracy, as a 

component part of the judicial 

authority, according to the provisions 

of the Basic Law, as a guarantor of the 

independence of justice, can not be 

transformed into an advisory body of 

the Parliament, [or the Government, 

delegated legislative authority] 

without affecting constitutional values 

such as the rule of law or the principle 

of separation and balance of power 

within constitutional democracy” [24]. 

 

Some conclusions 

 

In conclusion, according to the 

same decision of the Constitutional 

Court, which is compulsory in 

accordance with the provisions of 

Article 147 of the Constitution, by 

virtue of the principle of separation of 

powers, enshrined in Article 1 

paragraph (4) of the Constitution, as 

well as the provisions of art.61 par. 

(1), the Parliament and, by legislative 

delegation, under the conditions of 

Article 115 of the Constitution, the 

Government have the competence to 

establish, amend and repeal general 

legal norms. The courts of law, the 

Public Ministry and the Superior 

Council of Magistracy, components of 

the judicial authority under Chapter 

VI, of Title III - Public Authorities of 
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Constituţională a României a constatat 

existenţa unui conflict juridic de natură 

constituţională între Parlament şi 

Guvern, atunci când acesta din urmă a 

intervenit în procesul de legiferare, 

adică şi-a angajat  răspunderea  în faţă 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în 

temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţie, 

asupra proiectului Legii educaţiei 

naţionale, în condiţiile în care  proiectul 

de lege se afla în proces de legiferare la 

Senat, în calitate de Cameră decizională   

Ca urmare, indiferent de domeniul de 

reglementare şi activitate a Guvernului 

în legătură cu respectivul domeniu, o 

hotărâre a Parlamentului de constituire a 

unei comisii speciale pentru realizarea 

unei unificări a reglementărilor specifice 

acelui domeniu, respectă cadrul 

constituţional şi legal de referință, fiind 

menită asigurării dezideratului 

securităţii juridice. Cu atât mai mult este 

susţinută această iniţiativă, atunci când 

domeniul în discuţie este cel al justiţiei,  

pentru sistematizarea, unificarea şi 

asigurarea stabilităţii legislative în acest 

domeniu, în sensul unei coordonări a 

reglementărilor în domeniul menţionat. 

Astfel fiind, atât iniţiativa legislativă la 

nivelul UE, precum şi înfăptuirea 

justiţiei în ţările membre, pot fi 

catalogate drept acte de cooperare 

constituţională neloială, întrucât nu 

respectă cadrul constituțional naţional 

de referintă.  

În acest context, inițiativele 

parlamentare, care ar putea privi acelaşi 

domeniu de reglementare sau aceleaşi 

soluţii legislative, promovate la nivelul 

Guvernului, ţin de voinţa Parlamentului, 

care nu poate fi cenzurată nici de 

autoritatea executivă şi nici de cea 

judecătorească, şi cu atât mai mult de 

una străină, total ostilă intereselor 

naţionale. Afirm, în aceste rânduri, că 

suntem martorii unei deturnări a 

the Constitution of Romania, have the 

constitutional mission to carry out 

justice, under Article 126 paragraph 

(1) of the The fundamental law, ie to 

settle, applying the law, the disputes 

between the subjects of law on the 

existence, extent and exercise of their 

subjective rights, to represent the 

general interest of society and to 

defend the rule of law in the judicial 

activity, .131 paragraph (1) of the 

Constitution, namely to fulfill the role 

of guarantor of the independence of 

the judiciary, according to the 

constitutional norm contained in 

art.134 para. (4), and in no way a role 

in the activity of drafting normative 

acts, to the legislative procedure ". All 

these considerations can be found in 

the legal culture and constitutional law 

of a rule of law, organized on the 

principle of separation and balance of 

power, such as the EU Member States. 

Less in this bed of Procust, the sui 

generis creation of the neo-Marxists 

who lead the destinies of so many 

peoples subjected by the force of the 

Union law. 

Further, on the same line of 

demonstration, the legislative initiative 

belongs, according to art. 74 of the 

Constitution, to the Government, 

deputies, senators, citizens. If, as 

regards the deputies or senators, the 

legislative initiative can belong to any 

of them, the Government can not 

retain a right of constitutional 

legislative initiative for any of the 

ministries that make up the 

Government. Also, there are special 

rules for the exercise of the citizens' 

legislative initiative. At the same time, 

no constitutional law provides the 

legal basis for preventing any deputies 

or senators from taking legislative 

action, as no constitutional provision 
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procesului de legiferare prin simplul 

fapt al preluarii, din iniţiativă străină - 

unională, iar nu naţională,  a unui 

proiect de lege definitivat în cadrul 

ordinii juridice constituţionale naţionale, 

de către o putere suprastatală, 

nesocotesc cadrul constituţional şi legal 

de referinţă. O astfel de preluare a unor 

solutii legislative deturnate,  constituie o 

abandonare a suveranităţii naţionale, 

care este lipsită de eficienţă şi intrată în 

derizoriu. În plus, complexitatea 

procesului legislativ în cadrul 

Parlamentului, cu implicarea a numeroşi 

actori instituţionali, în condiţii de 

transparenţă, sunt tot atâtea garanţii ale 

realizării funcţiei legislative în 

concordanţă cu principiile unui stat 

democratic, iar simplul fapt al ignorării 

intereselor poate fi reţinut ca fiind de 

natură să împiedice realizarea acestor 

proceduri constituţionale, şi are 

semnificaţia plasării autorităţii în cauză 

deasupra legii. 

În fine, potrivit art. 1 alin. (4) din 

Constituţie, Statul se organizează 

potrivit principiului separaţiei şi 

echilibrului puterilor - legislativă, 

executivă şi judecătorească - în cadrul 

democraţiei constituţionale. În realizarea 

acestui principiu, toate autorităţile 

publice trebuie să dea dovadă de 

loialitate constituţională, respectându-şi 

competenţa constituţională, şi să 

coopereze în respectarea şi realizarea 

principiilor şi normelor constituţionale.  

Autoritatea judecătorească, chiar de la 

nivelul UE, nu are competenţa de a 

deţine iniţiativă legislativă. Dacă 

autoritatea judecătorească unională ar 

avea îndrituirea constituţională să 

împiedice Parlamentul naţional să 

legifereze, ar fi pusă în pericol însăşi 

existenţa statului de drept, aceasta 

constituind o limitare nepermisă a  

rolului Parlamentului, de a cărui esenţă 

provides the legal basis to prevent the 

exercise of the right of legislative 

initiative of deputies and senators on 

legislative proposals with the same 

object initiated at Government level or 

by citizens. On the contrary, the 

Constitutional Court of Romania has 

found the existence of a constitutional 

legal conflict between the Parliament 

and the Government, when the latter 

intervened in the law-making process, 

that is to say, accountable to the 

Chamber of Deputies and the Senate, 

114 paragraph (1) of the Constitution, 

on the draft National Education Law, 

in the cases where the bill is in the 

process of legislating at the Senate, as 

a decision-making chamber [25]. 

Consequently, irrespective of the 

regulatory field and the activity of the 

Government in relation to the 

respective field, a decision of the 

Parliament to set up a special 

commission to achieve a unification of 

the specific regulations of that area 

respects the constitutional and legal 

framework of reference, being meant 

to ensure the desideratum of security 

legal. This initiative is even more 

supported when the area in question is 

that of justice, to systematise, unify 

and ensure legislative stability in this 

area in the sense of coordinating 

regulations in the area. Thus, both the 

EU legislative initiative and the 

implementation of justice in the 

member countries can be described as 

acts of unfair constitutional 

cooperation, as they do not respect the 

national constitutional framework of 

reference. 

In this context, parliamentary 

initiatives that could address the same 

regulatory area or the same legislative 

solutions promoted at the level of the 

Government are in line with the will 
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este reprezentativitatea acestuia, spre 

deosebire de autorităţile executivă şi 

judecătorească, autorităţi ce au alt rol şi 

functii în statul de drept.  

Pentru descoperirea acelor factori 

determinanți, care să salveze dreptul şi 

cultura juridică română de la dispariţie, 

propunem cititorului să parcurgă partea 

a doua a studiului ce urmează a fi 

prezentată în numărul viitor al revistei. 

 

Referințe 

 
[1] „Creşterea şi descreşterea Curţii 

Otomane” s-a bucurat de o largă 

popularitate în cultura ţărilor europene. 

Lucrarea a fost tradusă mai întâi în 

ruseşte de către Dimitrie Grozin, fără a fi 

tipărită. După moartea lui Dimitrie 

Cantemir, datorită fiului său Antioh, 

devenit ambasador al Rusiei la Londra, 

apoi la Paris, această scriere 

fundamentală a cărturarului nostru a fost 

tradusă şi editată în limbile engleză 

(două volume, 1734-1735, urmată de o 

nouă ediţie în 1756), franceză (1743, în 

patru volume mici). În 1745 lucrarea 

apare în limba germană. Ea a fost citită, 

preţuită înalt şi folosită în scrierile lor de 

către Voltaire, Byron, Victor Hugo ş.a. şi 

este primul tratat ce abordează problema 

puterii otomane şi a caracterului 

multicultural din imperiu. Lucrul asupra 

acestei opere a început în timpul aflării 

în Imperiul Otoman, fiind reluată după 

1711 şi terminată in 1717. Această 

lucrare îi aduce faima europeană şi îl 

situează printre marii cărturari ai vremii. 

În contextul acestei scurte prezentări, 

apreciez că ediţiile critice ale textului 

original latin şi ale traducerii sale 

româneşti trebuie să constituie punctul 

de plecare pentru reanalizarea şi 

restabilirea rolului şi locului Istoriei 

Imperiului Otoman în proiectul otoman 

cantemirian, pe de o parte, în evoluţia 

orientalisticii - osmanisticii româneşti şi 

europene, pe de altă parte. Ştim deja că 

Istoria otomană a lui Cantemir, chiar în 

forma ciuntită şi parţial prelucrată a 

of the Parliament, which can not be 

censored by either the executive 

authority or the judiciary, and even 

more a foreign one hostile to national 

interests. I hereby affirm that we are 

witnessing a misappropriation of the 

law-making process through the mere 

fact of taking over from a foreign-

union rather than a national initiative 

of a draft law completed by a supra-

state power within the national 

constitutional legal order, disregarding 

the framework constitutional and legal 

reference. Such a takeover of 

misappropriated legislative solutions 

is an abandonment of national 

sovereignty that is ineffective and 

misleading. Moreover, the complexity 

of the legislative process within the 

Parliament, with the involvement of 

many institutional actors, under 

transparent conditions, are all 

guarantees of the achievement of the 

legislative function in accordance with 

the principles of a democratic state, 

and the simple fact of ignoring 

interests can be held as nature prevents 

the implementation of these 

constitutional procedures and has the 

significance of placing the above 

authority above the law. 

Finally, according to Article 1 (4) 

of the Constitution, the State is 

organized according to the principle of 

separation and balance of powers - 

legislative, executive and judiciary - 

within constitutional democracy. In 

fulfilling this principle, all public 

authorities must show constitutional 

loyalty, respecting their constitutional 

competence, and cooperate in 

respecting and implementing 

constitutional principles and norms. 

The judiciary, even at EU level, does 

not have the power to hold a 

legislative initiative. If the Union 
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ediţiei englezeşti (un „remake”) a 

editorului. În concluzie, mă refer la: 

Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, 

Istoria Creşterilor şi a Descreşterilor 

Curţii Othomanice sau Aliothmanice, de 

la primul început al neamului adusă până 

în vremurile noastre, în trei cărţi, 

volumul I şi volumul II, Prefaţa 

traducerii româneşti de Acad. Virgil 

Cândea, traducere românească şi indice 

de Dan Sluşanschi, ediţia a II-a revizuită, 

Editura Paideea, Bucureşti, 2012. Titlul 

original al sintezei otomane: Demetrii 

Principis Cantemirii Incrementorum et 

Decrementorum Aulae 

Othoman[n]icaesive Aliothman[n]icae 

Historiae a Prima Gentis Origine ad 

nostra usque Tempora deductae Libri 

Tres. 
[2] A se vedea, pentru detalii, Călin Felezeu, 

Studii Între fanariotism şi mişcarea de 

emancipare naţională. Modelul 

cantemirian de abordare a imaginii 

Imperiului Otoman în cultura 

românească scrisă, articol publicat în 

revista Tabor, nr. 2, mai 2012 şi preluat 

de pe site-ul: http://www.tabor-

revista.ro/pdf/11001.pdf 

[3] Ibidem. 

[4] A se vedea, Mancur Olson, Creşterea şi 

declinul naiţiunilor: prosperitate, 

stagflaţie şi rigidităţi sociale, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 2017. 

[5] Andrei Pleşu, Despre inimă și alte eseuri, 

Editura Humanitas, Bucureşti, 2017. 

[6] Articolul 225: Parlamentul European, 

hotărând cu majoritatea membrilor care 

îl compun, poate cere Comisiei să 

prezinte orice propunere corespunzătoare 

privind chestiunile despre care consideră 

că necesită elaborarea unui act al Uniunii 

pentru punerea în aplicare a tratatelor. În 

cazul în care nu prezintă propuneri, 

Comisia comunică Parlamentului 

European motivele sale. 

[7] Paul Anthony Taylor, Matthias Rath şi 

August Kowalczyk, Rădăcinile naziste 

ale Bruxelles UE. Ceea ce aţi vrut 

întotdeauna să ştiţi despre „Bruxelles 

UE” dar nimeni n-a îndrăznit să vă 

spună! preluată la data de 26.10.2017 de 

judiciary had the constitutional power 

to prevent the national parliament 

from legislating, it would jeopardize 

the very existence of the rule of law, 

which would be an impermissible 

limitation of the role of Parliament, 

whose essence is its 

representativeness, unlike the 

executive and judicial authorities, 

authorities that have another role and 

functions in the rule of law.  

In order to discover the 

determinants that will save the 

Romanian legal right and culture from 

extinction, we propose to the reader to 

go through the second part of the 

study to be presented in the future 

issue of the magazine. 
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Rezumat: Infracțiunea de răzbunare 

pentru ajutorul dat justiției nu era 

prevăzută în Codul penal anterior, iar 

examinarea realizată a avut în vedere 

conținutul constitutiv, elementele 

preexistente, legătura cu alte infracțiuni ce 

fac parte din acest grup, precum și unele 

aspecte procesuale. Infracțiunea examinată 

poate fi reținută în concurs cu alte 

infracțiuni, cele mai frecvente fiind alte 

infracțiuni contra înfăptuirii justiției (cum 

este cazul infracțiunii de influențare a 

declarațiilor), precum și cu unele 

infracțiuni contra integrității corporale sau 

sănătății). Elementele de noutate aduse de 

prezenta lucrare vizează atât examinarea 

acesteia, cât și unele opinii exprimate în 

legătură cu conținutul constitutiv. Lucrarea 

poate fi utilă atât teoreticienilor cât și 

practicienilor în domeniu.   

 

Cuvinte cheie: infracțiune; conținut 

constitutiv; elemente preexistente. 

 

 

Introducere 

 

În Codul penal român, infracțiunea 

de răzbunare pentru ajutorul dat justiției 

este inclusă în grupul de infracțiuni 

contra înfăptuirii justiției, prevăzut în 

Titlul IV, cu aceeași denumire 

marginală, la art. 274. 

Infracțiunea supusă examinării 

constă în „fapta unei persoane care 

comite o infracțiune împotriva unei alte 
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Abstract: The crime of revenge for the 

assistance given to justice was not 

provided for in the previous Criminal 

Code, and the examination carried out 

had regarded the constitutive content, the 

pre-existing elements, as well as the link 

with other crimes that are part of this 

group and some procedural aspects. The 

offense examined may be detained in 

concurrence with other offenses, the most 

common being other crimes against 

justice (as in the case of offense to 

influence the statements), as well as some 

offenses against bodily integrity or health. 

The novelty elements of this paper regard 

the current examination as well as some 

opinions expressed in relation to the 

constitutive content. The work may be 

useful to both theoreticians and 

practitioners in the field. 

 

Keywords: offense; constitutive 
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Introduction 

 

In the Romanian Criminal Code, 

the offense of revenge for the 

assistance given to justice is included 

in the group of crimes against justice 

as provided in Title IV with the same 

marginal title, in art. 274. 

The offense to be examined 

consists in the act of a person who 

commits an offense against another 
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persoane sau a unui membru de familie 

al acesteia, motivat de faptul că victima 

a sesizat organele de urmărire penală, 

a dat declarații ori a prezentat probe 

într-o cauză penală, civilă sau în orice 

altă procedură în care se ascultă 

martori”. 

În expunerea de motive se arată că 

„Prin această nouă reglementare, aflată 

în strânsă corelare cu infracțiunea de 

influențare a declarațiilor, se urmărește 

protejarea libertății de voință a 

persoanelor care sprijină activitatea de 

înfăptuire a justiției, prin sancționarea 

mai severă a actelor de răzbunare 

comise prin săvârșirea unor infracțiuni 

împotriva unei persoane ori a unui 

membru de familie al acesteia, pe motiv 

că a sesizat organele de urmărire 

penală, a dat declarații ori a prezentat 

probe într-o cauză penală, civilă sau în 

orice altă procedură judiciară” [1]. 

Potrivit doctrinei recente, în care 

sunt avute în vedere atât rațiunea 

incriminării, cât și valoarea socială 

protejată „noul text de incriminare 

reprezintă o reglementare „în oglindă” a 

ultrajului judiciar, fapta de răzbunare 

pentru ajutorul dat justiției fiind comisă 

în legătură cu îndeplinirea „atribuțiilor 

specifice” ale particularului implicat 

într-un proces. 

Așadar, prin prevenția generală a 

dreptului penal, norma urmărește să 

evite o eventuală reținere a 

particularilor de a contribui la actul de 

justiție, de frica unor posibile 

repercusiuni pe care acest „ajutor” le-ar 

putea produce asupra lor sau asupra 

unui membru de familie. Din acest 

motiv, infracțiunea este în mod just 

poziționată în cadrul infracțiunilor 

contra înfăptuirii justiției. 

Conceptual, fapta este o formă 

agravată a infracțiunii comise în baza 

acestui mobil vindicativ. În 

person or a member of his / her 

family, on the grounds that the victim 

has notified the criminal investigating 

authorities, made statements or 

presented evidence in a criminal case, 

civil proceedings or any other 

proceedings in which witnesses are 

heard. 

The Explanatory Memorandum 

states that “This new regulation, 

closely correlated with the offense of 

influencing statements, also seeks to 

protect the freedom of the will of 

persons who support the activity of 

justice through more severe 

punishment of acts of revenge by 

committing crimes against a person or 

a member of his family on the ground 

that he has notified the criminal 

investigation authorities, made 

statements or presented evidence in a 

criminal, civil or any other judicial 

proceedings” [1]. 

According to the recent doctrine, 

which refers to both the rationale of 

incrimination and the protected social 

value. “The new text of incrimination 

is a “mirroring” regulation of judicial 

grave injury, the act of revenge for the 

assistance given to justice being 

committed in connection with the 

fulfillment of “specific attributions” 

of the individual involved in a trial. 

Thus, through the general 

prevention of criminal law, the rule 

seeks to avoid a possible retention of 

individuals to contribute to the act of 

justice, fearing the possible 

repercussions that this “aid” could 

bring to them or to a family member. 

For this reason, the offense is fairly 

placed in the crimes of justice. 

Conceptually, the deed is an 

aggravated form of the crime 

committed on this vindictive action. 

In the previous regulation, this action 
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reglementarea anterioară, acest mobil 

putea fi valorificat doar prin reținerea 

(eventuală) a circumstanței agravante 

generale a comiterii faptei din motive 

josnice. 

Chiar dacă, dată fiind poziționarea 

infracțiunii, valoarea socială protejată 

pare a fi buna înfăptuire a justiției, în 

opinia noastră, aceasta este protejată 

doar în subsidiar, prin faptul că cei 

implicați într-o procedură judiciară nu 

ar risca să fie victimizați din acest 

motiv. În fapt, fapta protejează valoarea 

socială protejată de textele de 

incriminare pe care le absoarbe (viața, 

integritatea corporală sau sănătatea 

persoanei, libertatea persoanei, 

patrimoniul ei, etc.) [2]. 

 

1. Elemente preexistente ale 

infracțiunii 

 

1.1. Obiectul juridic. 

Obiectul juridic principal constă în 

relațiile sociale care privesc buna 

înfăptuire a justiției, relații care exclud 

unele fapte ce se pot comite în scop de 

răzbunare pentru ajutorul dat justiției.  

Obiectul juridic secundar este diferit 

de la o faptă la alta, putând consta în 

relațiile sociale referitoare la atributele 

fundamentale ale persoanei, în relațiile 

sociale referitoare la patrimoniu în 

raport cu natura infracțiunii care a fost 

comisă în scop de răzbunare. 

În practica judiciară se poate întâlni 

și situația în care valoarea socială lezată 

prin infracțiunea comisă în scop de 

răzbunare, este mai importantă decât 

relațiile sociale referitoare la activitatea 

de înfăptuire a justiției.  

În doctrină s-a exprimat opinia 

potrivit căreia obiectul juridic special 

„îl constituie relațiile sociale privitoare 

la buna înfăptuire a activității judiciare, 

referitoare la protejarea libertății de 

could only be exploited by retaining 

(eventually) the general aggravating 

circumstance of committing the deed 

for vile reasons. 

Even if, given the positioning of 

the offense, the protected social value 

appears to be the good achievement of 

justice; in our view it is protected only 

at the alternative level, by the fact that 

those involved in a judicial procedure 

would not risk being victimized for 

this reason. In fact, the deed protects 

the social value protected by the 

incriminating texts it absorbs (the life, 

the bodily integrity or the health of 

the person, the freedom of the person, 

its patrimony, etc.) [2]. 

 

1. Preexisting Elements 

 

1.1. The Legal Object. 

The main legal object is the social 

relations that concern the good 

performance of justice, relations that 

exclude some deeds that can be 

committed for revenge for the help 

given to justice. 

The secondary legal object is 

different from one act to another, and 

it can consist of the social relations 

related to the fundamental attributes 

of the person in the patrimonial social 

relations in relation to the nature of 

the offense committed for the purpose 

of revenge. 

In the judicial practice, the 

situation in which the social value of 

the crime committed for revenge is 

more important than the social 

relations related to the activity of 

justice. 

In the doctrine it was expressed the 

view according to which the special 

legal object “is the social relations 

regarding the good performance of the 

judicial activity, regarding the 
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voință a persoanelor care sprijină 

activitatea de înfăptuire a justiției, prin 

sancționarea mai severă a actelor de 

răzbunare comise prin săvârșirea unor 

infracțiuni împotriva unei persoane ori 

a unui membru de familie al acesteia, 

pe motiv că a sesizat organele de 

urmărire penală, a dat declarații ori a 

prezentat probe într-o cauză penală, 

civilă sau în orice altă procedură 

judiciară” [3]. 

Același autor apreciază că obiectul 

juridic secundar „constă în relațiile 

sociale afectate prin săvârșirea 

infracțiunii absorbite. Acestea pot 

consta după caz, în relațiile sociale 

privind atribute ale persoanei, inclusiv 

patrimoniul acesteia, dar chiar și relații 

sociale care privesc alte categorii de 

valori sociale, protejate în alte titluri ale 

Părții sociale a Codului penal, cum ar fi 

înfăptuirea justiției, serviciul, 

încrederea publică, sănătatea publică, 

conviețuirea socială etc.” [3]. 

Într-o altă opinie se apreciază că 

Obiectul juridic special principal îl 

constituie relațiile sociale privitoare la 

accesul liber al oricărei persoane la 

activitatea de înfăptuire a justiției, dar și 

protejarea activității de administrare a 

mijloacelor de probă, a stabilirii 

adevărului, soluționării unei cauze, 

indiferent de natura acesteia, pe baza 

tuturor mijloacelor de probă pe care le 

pot prezenta părților sau celor 

interesați” [4], iar obiectul juridic 

secundar constă în „valoarea socială 

lezată sau pusă în pericol prin 

săvârșirea infracțiunii în scopul 

răzbunării pentru motivele arătate în 

textul de lege, respectiv drepturile 

persoanei fizice sau juridice împotriva 

căreia se îndreaptă acțiunea sau 

inacțiunea prin care se săvârșește 

infracțiunea absorbită” [4]. 

 

protection of the freedom of the will 

of the persons who support the 

activity of justice by sanctioning more 

severely the acts of revenge 

committed by against a person or a 

member of his family on the grounds 

that he has notified the criminal 

investigation authorities, made 

statements or presented evidence in a 

criminal, civil or any other judicial 

proceedings” [3]. 

The same author considers that the 

secondary legal object “consists in the 

social relations affected by the 

committed offense. These may 

consist, as the case may be, in the 

social relationships relating to the 

attributes of the person, including his 

or her heritage, but even social 

relations relating to other categories 

of social values protected in other 

titles of the Social Code of the 

Criminal Code, such as the 

performance of justice, public trust, 

public health, social co-existence, 

etc.” [3]. 

In another opinion it is appreciated 

that “the main special legal object is 

the social relations regarding the free 

access of every person to the activity 

of justice, but also the protection of 

the evidence management activity, the 

establishment of the truth, the 

settlement of a cause, irrespective of 

its nature, on the basis of all the 

means of evidence available to the 

parties or interested parties” [4], and 

the secondary legal object is “the 

social value harmed or endangered by 

the offense for the purposes of 

revenge for the reasons shown in the 

text by law, namely the rights of the 

natural or legal person against whom 

the act or inaction by which the 

offense is committed” [4]. 
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1.2. Obiectul material. În ipoteza în 

care infracțiunea comisă pentru ajutorul 

dat justiției are un obiect material, 

acesta constituie și obiectul material al 

infracțiunii examinate. Astfel, „corpul 

persoanei sau bunul, față de care se 

săvârșește infracțiunea care constituie 

forma de răzbunare, constituie obiectul 

material pentru lovirea sau alte violențe 

(art. 193 C. pen.), vătămarea corporală 

(art. 194 C. pen.) sau furt (art. 228 C. 

pen.), infracțiuni absorbite în 

răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, 

va constitui obiect material pentru 

această din urmă infracțiune” [5]. 

 

1.3. Subiecții infracțiunii. 

Subiect activ al infracțiunii poate fi 

orice persoană fizică sau juridică care 

îndeplinește condițiile generale cerute 

de lege pentru a avea această calitate. 

Având în vedere infracțiunea 

examinată, apreciem că subiect activ 

poate fi atât persoana împotriva căreia a 

fost formulată sesizarea, împotriva 

căreia s-au dat declarații ori s-au 

formulat probe, cât și o altă persoană. 

Apreciem că subiect activ poate fi și 

persoana juridică, în condițiile în care 

sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 

lege. 

Participația penală este posibilă sub 

toate formele sale. 

În doctrina recentă s-a subliniat 

faptul că „având în vedere specificul 

infracțiunii complexe, calitatea de 

subiect activ este dată de contribuția 

făptuitorului la întreaga activitate ce 

constituie elementul material al 

infracțiunii unice sau doar la realizarea 

unei părți a acesteia. Aspecte 

particulare pot să apară atunci când 

infracțiunea absorbită este formată, la 

rândul său, din mai multe acțiuni care 

sunt prevăzute în legea penală ca 

infracțiuni distincte. În cazul în care 

1.2. The Material Object. If the 

offense committed for the assistance 

granted to justice has a material 

object, it is also the material object of 

the offense under investigation. Thus, 

“the body of the person or property 

against which the offense is 

committed, which represents the form 

of vengeance, constitutes the material 

object for blows or other violence 

(article 193 Criminal Code), bodily 

injury (article 194 Criminal Code) or 

theft (Article 228 of the Criminal 

Code), offenses absorbed in revenge 

for the assistance given to justice, will 

be the material object to the latter 

offense” [5]. 

 

1.3. The Subjects of the Offense. 

The active subject of the offense 

can be any natural or legal person 

who meets the general conditions 

required by law to have this quality. 

In the view of the examined 

offense, we consider that an active 

subject can be both the person against 

whom the complaint was filed, 

against which statements or evidence 

were filed, as well as another person. 

We consider that the legal entity 

may also be the legal subject, 

provided that the conditions laid 

down by law are met. 

Criminal participation is possible 

in all its forms. 

In the recent doctrine it was 

emphasized that “Given the 

specificity of the complex crime, the 

quality of the active subject is given 

by the perpetrator's contribution to the 

whole activity that constitutes the 

material element of the single crime 

or only to the achievement of a part of 

it. Particular issues may arise when 

the absorbed offense is formed, in its 

turn by several actions that are 
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mai multe persoane concură la 

realizarea acestor acțiuni, esențială este 

poziția subiectivă pe care o au față de 

motivul pentru care se comite întregul 

infracțional” [5]. 

Subiect pasiv principal este statul în 

calitatea sa de titular al valorii sociale 

ocrotite. 

Subiectul pasiv secundar este 

calificat, acesta fiind numai persoana 

care a sesizat organele de urmărire 

penală, a dat declarații ori a prezentat 

probe într-o cauză penală, civilă sau în 

orice procedură în care se ascultă 

martori ori un membru de familie al 

acestei persoane.  

În ceea ce ne privește apreciem că și 

persoana juridică poate fi subiect pasiv 

al acestei infracțiuni. 

Având în vedere că scopul textului 

de incriminare este acela de a proteja 

persoanele fizice sau juridice care 

acordă ajutor organelor judiciare în 

soluționarea unor cauze de natură 

penală sau civilă sau în soluționarea 

altor proceduri în care se ascultă 

martori, apreciem că dispozițiile legii 

sunt incomplete. 

Astfel, considerăm că este necesar a 

fi incluse în categoria subiecților pasivi 

și mandatarul persoanei vătămate, 

„avându-se în vedere că legiuitorul a 

dat o formulare generală textului de 

lege, că scopul acestei dispoziții este 

protejarea tuturor persoanelor împotriva 

abuzurilor și răzbunării prezumtivilor 

subiecți activi. Chiar dacă nu exercită 

un drept substanțial și procesual 

propriu, mandatarul stă în locul 

persoanei vătămate, iar acțiunea sa 

determină aceleași efecte cu privire la 

sesizarea organelor judiciare” [4]. 

Având în vedere cele expuse, de 

lege ferenda propunem includerea în 

categoria subiecților pasivi și a 

mandatarului persoanei vătămate. 

provided for in criminal law as 

distinct offenses. If more people are 

involved in making these actions, it is 

essential the subjective position they 

have toward the cause of the whole 

crime” [5]. 

The main passive subject is the 

state in its capacity as the holder of 

the socially protected value. 

The secondary passive subject is 

qualified, being the only person who 

has notified the criminal investigation 

bodies, made statements or presented 

evidence in a criminal, civil or any 

other case where a witness or a family 

member of that person is heard. 

As far as we are concerned, we 

also consider that the legal person can 

be the passive subject of this crime. 

Given that the purpose of the 

incrimination text is to protect natural 

or legal persons who assist the 

judicial authorities in solving criminal 

or civil cases or in settling other 

proceedings in which witnesses are 

heard, we consider that the provisions 

of the law are incomplete. 

Thus, we consider it necessary to 

be included in the category of passive 

subjects also the trustee of the injured 

person, “considering that the 

legislator gave a general wording to 

the law, that the purpose of this 

provision is to protect all persons 

against the abuse and revenge of 

presumptive active subjects. Even if 

he does not exercise his own 

substantive and procedural rights, the 

trustee is in the place of the injured 

party and his action has the same 

effect on the notification of the 

judicial bodies” [4]. 

In view of the above, de lege 

ferenda we propose to include in the 

category of passive subjects also the 

trustee of the injured person. 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion RUSU 

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

65 

În ceea ce privește avocatul 

persoanei vătămate, care a acționat în 

numele acesteia și a sesizat organele de 

urmărire penală, exercitându-și 

profesia, în doctrina recentă s-a susținut 

că „dacă se comite împotriva sa una 

dintre faptele prevăzute de legea 

penală, în scop de răzbunare, apreciem 

că fapta va fi încadrată în dispozițiile 

art. 279 alin. (4) cu referire la alin. (2) 

C. pen., întrucât incriminarea ultrajului 

judiciar are caracter special față de art. 

274 C. pen.” [4]. 

În ceea ce privește acțiunea de 

sesizare a organelor de urmărire penală, 

subiect pasiv al acestei infracțiuni poate 

fi și reprezentantul legal al persoanei 

juridice sau al persoanei fizice cu 

capacitate de exercițiu restrânsă [în 

ipoteza în care acționează în temeiul 

dispozițiilor art. 289 alin. (8) C. proc. 

pen.].  

Alte persoane care pot avea calitatea 

de subiect pasiv al acestei infracțiuni 

sunt persoanele cu funcții de conducere 

din cadrul unei instituții de stat sau 

private, orice persoană cu atribuții de 

control, persoane care încheie acte de 

constatare (potrivit art. 61 C. proc. 

pen.), comandanții de nave și aeronave. 

Printre categoriile de persoane ce 

pot prezenta probe organelor judiciare, 

și care pot avea calitatea de subiect 

pasiv al infracțiunii (în afara 

avocatului), menționăm: martorii, 

experții, alte categorii de persoane care 

predau obiecte, înscrisuri sau date 

informatice, etc.  

Calitatea de subiect pasiv o pot avea 

și membrii de familie ai persoanei care 

sesizează organele judiciare.  

 

 

 

 

 

As regards the lawyer of the 

injured person who acted on his 

behalf and notified the criminal 

prosecution bodies exercising his 

profession, in the recent doctrine it 

was stated that “if one of the acts 

provided for by the criminal law is 

committed against him, for the 

purpose of revenge, we appreciate 

that the deed will be covered by the 

provisions of art. 279 par. (4) with 

reference to par. (2) Criminal Code, 

since the incrimination of judicial 

grave injury has a special character in 

relation to art. 274 Criminal Code” 

[4]. 

As regards the action for notifying 

the criminal prosecution authorities, 

the passive subject of this offense 

may also be the legal representative of 

the legal person or the individual with 

limited exercise capacity [if he acts 

under the provisions of art. 289 par. 

(8) Code of Criminal Procedure]. 

Other persons who may be the 

passive subject of this crime are the 

persons with leading positions within 

a state or private institution, any 

person with control duties, persons 

who conclude findings of an enquiry 

(according to article 61 of the Code of 

Criminal Procedure), commanders of 

ships and aircraft. 

Among the categories of persons 

who can present evidence to the 

judicial bodies, and which may be the 

passive subject of the offense (besides 

the lawyer), we mention: witnesses, 

experts, other categories of persons 

who hand over objects, writings or 

computer data, etc. 

The quality of passive subject may 

also have the family members of the 

person who reports to the judicial 

bodies. 
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2. Structura și conținutul juridic 

al infracțiunii 

 

2.1. Situația premisă. Situația 

premisă constă în împrejurarea că o 

persoană fizică sau juridică a sesizat 

organele de urmărire penală, a dat 

declarații ori a prezentat probe într-o 

cauză penală, civilă sau în orice altă 

procedură în care se ascultă martori. 

 

2. 2. Conținutul constitutiv. 

2.2.1. Latura obiectivă. Elementul 

material al laturii obiective a 

infracțiunii se realizează prin 

executarea unei acțiuni sau inacțiuni ce 

intră în conținutul constitutiv al unei 

alte infracțiuni comise împotriva unei 

persoane fizice sau a unui membru de 

familie al acesteia ori împotriva unei 

persoane juridice pentru ajutorul dat 

justiției, ajutor care a constat în: 

sesizarea organelor de urmărire penală 

în legătură cu comiterea unei 

infracțiuni, a dat declarații într-o cauză 

penală, civilă sau în orice altă 

procedură în care se ascultă martori sau 

a prezentat probe într-o cauză penală, 

civilă sau în orice altă procedură în care 

se ascultă martori.  

Cu privire la obiectul juridic al 

acestei infracțiuni, în doctrina română 

s-a formulat o întrebare pertinentă, 

respectiv „dacă fapta este tipică și în 

cazul în care mobilul infracțiunii 

comise este atitudinea incorectă a celui 

care a „contribuit” la actul de justiție 

(de exemplu, un martor este agresat 

urmare a declarațiilor mincinoase pe 

care le-a dat într-o cauză). Deși textul 

de incriminare nu se preocupă explicit 

de această ipoteză, în opinia noastră, el 

a fost creat de legiuitor pentru ipoteza 

în care actul îndeplinit este în 

conformitate cu ideea de justiție. 

 

2. The Structure and Legal 

Content of the Offense 

 

2.1. Premise Situation. The 

premise is the fact that a natural or 

legal person has notified the criminal 

investigation bodies, made statements 

or submitted evidence in a criminal, 

civil or any other case in which 

witnesses are heard. 

 

2.2. The Constitutive Content. 

2.2.1. The Objective Side. The 

material element of the objective side 

of the offense is the execution of an 

action or inaction which is part of the 

constitutive content of another offense 

committed against a natural person or 

a member of his family or against a 

legal person for the assistance given 

to justice, consisted of: reporting to 

criminal prosecution bodies in 

connection with a criminal offense, 

making statements in a criminal, civil 

or any other case in which witnesses 

are heard or presented evidence in a 

criminal, civil or any other case a 

procedure in which witnesses are 

heard. 

With regard to the legal object of 

this crime, a pertinent question was 

formulated in the Romanian doctrine, 

namely “if the deed is typical and if 

the offense committed is the incorrect 

attitude of the person who 

“contributed” to the act of justice (for 

example, a witness is aggrieved as a 

result of the false statements he has 

given in a case). Although the text of 

incrimination does not explicitly 

address this hypothesis, in our 

opinion, it was created by the 

legislator for the hypothesis in which 

the accomplished act is in line with 

the idea of justice. 
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Pe de altă parte, în mod firesc, nu 

există nici un temei legal pentru a 

exclude aplicarea textului în situația în 

care autorul se răzbună atunci când 

apreciază ca injustă declarația 

martorului, plângerea formulată de 

victimă, etc. Aceasta pentru că 

aprecierea asupra caracterului just sau 

injust al conduitei unei persoane 

implicate într-un proces o face doar 

justiția, fiind astfel, irelevante 

aprecierile unei persoane implicate 

subiectiv. Pe de altă parte, dacă actul de 

răzbunare se realizează după ce justiția 

a apreciat că, în concret, respectiva 

declarație este una mincinoasă, în mod 

firesc, răzbunarea pentru o astfel de 

conduită nu va intra sub incidența art. 

274 NCP, deoarece persoana care a 

declarat în mod mincinos nu trebuie 

protejată în mod special de textele de 

incriminare ce protejează înfăptuirea 

justiției” [2]. 

Într-o altă opinie se susține că: 

„infracțiunea există indiferent de 

conținutul sesizării organelor de 

urmărire penală, indiferent de 

conținutul declarațiilor sau probelor 

prezentate, în sensul că acestea au fost 

adevărate sau mincinoase. Dincolo de 

încălcarea atributelor fundamentale ale 

unei persoane, avem în vedere faptul că 

starea de pericol pentru activitatea de 

înfăptuire a justiției se produce în 

momentul săvârșirii actului de 

răzbunare, sub forma comiterii unei 

infracțiuni” [5]. 

În ceea ce ne privește, apreciem că 

prima opinie este corectă, deoarece în 

nici un caz, nu trebuie apărată printr-un 

regim juridic sancționator mai aspru o 

persoană care, în calitatea sa de martor, 

expert, interpret, etc., a adus prejudicii 

actului de justiție. 

Pe de altă parte, este inadmisibil ca 

legea să apere o persoană care, prin 

On the other hand, of course, there 

is no legal basis to exclude the 

application of the text in the case 

where the author takes revenge when 

he or she considers unfair the 

witness's statement, the victim's 

complaint, etc. This is because 

judging the fairness or injustice of the 

conduct of a person involved in a trial 

makes only the justice, and thus the 

judgments of a person subjectively 

involved are irrelevant. On the other 

hand, if the act of revenge takes place 

after the justice has judged that, in 

fact, that statement is a lie, naturally 

the revenge for such conduct will fall 

within art. 274 of the New Criminal 

Code, as the person who declared the 

lie should not be particularly 

protected by the incrimination texts 

that protect the performance of 

justice”. [2] 

In another opinion it is stated that 

“the offense exists regardless of the 

content of the referral of the criminal 

investigation bodies, regardless of the 

content of the statements or evidence 

presented, in the sense that they were 

true or false. Beyond the violation of 

the fundamental attributes of a person, 

we take into account the fact that the 

state of danger for the activity of 

performing the justice occurs when 

the act of revenge is committed, in the 

form of committing a crime” [5]. 

As far as we are concerned, we 

appreciate the fact that the first 

opinion is correct, as under no 

circumstances a person should be 

sanctioned more severely, a person 

who in his capacity as witness, expert, 

interpreter, etc., has brought 

prejudices to the act of justice. 

On the other hand, it is 

inadmissible for the law to protect a 

person who, through his attitude, has 
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atitudinea sa, a nesocotit actul de 

justiție, conducând la atingerea valorii 

protejate. 

Aceeași situație este valabilă și în 

cazul persoanei care sesizează organele 

de urmărire penală, iar în urma sesizării 

se constată că fapta nu există. 

În același timp, avem în vedere că o 

asemenea persoană nu va cădea sub 

incidența dispozițiilor art. 274 C. pen., 

numai în ipoteza în care fapta 

subiectului pasiv este stabilită de către 

o instanță de judecată, iar hotărârea este 

definitivă (avem în vedere sesizarea 

organelor de urmărire penală, 

declarațiile și probele prezentate). 

În ipoteza în care subiectul activ 

manifestă o atitudine subiectivă, 

apreciind că victima, a făcut declarații 

mincinoase, a sesizat organele de 

urmărire penală pentru o faptă pentru 

care nu se face vinovat sau a prezentat 

probe false, fără ca această constatare a 

sa să fie susținută și de o soluție 

definitivă dată de o instanță de judecată, 

fapta va intra sub incidența dispozițiilor 

274 C. pen. 

Urmarea imediată constă în crearea 

unei stări de pericol pentru activitatea 

de înfăptuire a justiției, precum și în 

„atingerea adusă unuia sau unora dintre 

drepturile și libertățile fundamentale ale 

persoanei” [5]. 

Legătura de cauzalitate rezultă din 

materialitatea faptei. 

 

2.2.2. Latura subiectivă. În structura 

laturii subiective intră, atât vinovăția 

(ca element subiectiv), „cât și o condiție 

specială cu privire la motivul 

infracțiunii. Acest mobil este 

determinat de dorința făptuitorului de a 

se răzbuna pe victimă, răzbunare ce este 

în legătură directă cu comportamentul 

subiectului pasiv și activitatea de 

înfăptuire a justiției” [4]. 

despised the act of justice, leading to 

the attainment of the protected value. 

The same situation applies to the 

person who notifies the criminal 

prosecution bodies, and it finally 

reveals that the deed does not exist. 

At the same time, we consider that 

such person will not fall under the 

provisions of art. 274 Criminal Code, 

only if the act of the passive subject is 

established by a court and the 

decision is final (we have in mind the 

notification of the criminal 

prosecution bodies, the statements and 

the presented evidence). 

If the active subject manifests a 

subjective attitude, judging that the 

victim has made false statements, has 

notified the criminal investigation 

bodies of a deed for which he is not 

guilty or has presented false evidence, 

without this finding being sustained 

and a final solution given by a court, 

the deed will fall under the provisions 

of 274 Criminal Code. 

The immediate consequence is 

creating a state of danger for the 

activity of achieving justice, as well 

as “affecting one or some of the 

fundamental rights and freedoms of 

the person” [5]. 

The causal link results from the 

materiality of the act. 

 

2.2.2. The Subjective Side. In the 

structure of the subjective side, both 

guilt (as a subjective element), as well 

as a special condition regarding the 

motive of the crime. This mobile is 

determined by the perpetrator's desire 

to avenge the victim, a vengeance that 

is directly related to the passive 

subject's behavior and the work of 

justice.” [4] 

The form of guilt with which the 

active subject acts is direct intention, 
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Forma de vinovăție cu care 

acționează subiectul activ este intenția 

directă, intenția indirectă, precum și 

praeterintenția. 

Într-o altă opinie se arată că 

„făptuitorul prevede elementele faptei 

pe care urmează să le comită, precum și 

rezultatul acesteia, impulsul psihic fiind 

determinat de dorința de răzbunare, de a 

pedepsi persoana care a sesizat organele 

judiciare, a dat declarații sau a prezentat 

probe” [4]. 

Un alt autor susține că „infracțiunea 

se comite cu intenție directă, indirectă  

sau chiar praeterintenționat, în 

concordanță cu forma de vinovăție cu 

care se săvârșește infracțiunea care stă 

la baza ei ca „element material”.  

Legea cere și existența unui mobil - 

răzbunarea, generat de contribuția 

victimei, în modalitățile menționate 

anterior” [6]. 

 

3. Forme, modalități, sancțiuni 

 

3.1. Forme. Existența sau 

inexistența actelor de pregătire este 

condiționată de natura infracțiunii care 

constituie efectiv forma de răzbunare. 

Oricum și în ipoteza existenței acestora, 

nu se pedepsesc. 

Tentativa poate fi posibilă sau nu. 

Aceasta se pedepsește numai în măsura 

în care este posibilă, iar legea prevede 

pedepsirea ei pentru infracțiunea care 

constituie forma de răzbunare pentru 

ajutorul dat justiției.  

Consumarea infracțiunii are loc în 

momentul în care se consumă 

infracțiunea de bază (infracțiunea care a 

constituit forma de răzbunare pentru 

ajutorul dat justiției). 

 

3.2. Modalități. Norma de 

incriminare prevede o singură 

modalitate normativă de comitere a 

indirect intention, and praeter 

intentionem. 

In another opinion it is stated that 

“the perpetrator provides the elements 

of the act to be committed, as well as 

the result thereof, the psychic impulse 

being determined by the desire for 

revenge, punishing the person who 

has notified the judicial bodies, made 

statements or presented evidence” [4]. 

Another author claims that “The 

offense is committed with indirect, or 

even direct intention, in accordance 

with the guilt of the offense 

underlying it as a “material element”. 

The law also requires the existence of 

a motive - the vengeance - generated 

by the victim's contribution in the 

above-mentioned ways” [6]. 

 

3. Forms, Ways, Sanctions 

 

3.1. Forms. The existence or non-

existence of preparing documents is 

conditioned by the nature of the 

offense which is actually the form of 

revenge. However, even if they exist, 

they are not punished. 

The attempt may be possible or 

not. It is punishable only to the extent 

that it is possible and the law provides 

for its punishment for the offense that 

constitutes the form of revenge for the 

assistance given to justice. 

Consummation of the offense 

occurs when the basic offense is 

consumed (the offense that was the 

form of revenge for the assistance 

given to justice). 

 

3.2. Ways. The incriminating rule 

provides for a single normative way 

of committing the offense consisting 

in committing a crime against a 

person or a family member thereof, on 

the grounds that the person has 
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infracțiunii care constă în comiterea 

unei infracțiuni împotriva unei persoane 

sau a unui membru de familie al 

acesteia, motivat de faptul că această 

persoană a sesizat organele de urmărire 

penală, a dat declarații ori a prezentat 

probe într-o cauză penală, civilă sau în 

orice altă procedură în care se ascultă 

martori. 

În funcție de natura infracțiunii care 

constituie forma de răzbunare pentru 

ajutorul dat justiției, modalitățile de 

fapt pot fi multiple. 

 

3.3. Sancțiuni. Sancțiunea prevăzută 

de lege în cazul infracțiunii de 

răzbunare pentru ajutorul dat justiției, 

este sancțiunea prevăzută de lege pentru 

infracțiunea care a constituit forma de 

răzbunare, ale cărei limite speciale se 

majorează cu o treime.  

În jurisprudență „s-a arătat că art. 

274 C. pen. prevede „o infracțiune 

autonomă având denumirea marginală 

de răzbunarea pentru ajutorul dat 

justiției ce constă în săvârșirea unei 

infracțiuni împotriva unei persoane ori 

a unui membru de familie al acesteia, 

pe motiv că a sesizat organele de 

urmărire penală, a dat declarații ori a 

prezentat probe într-o cauză penală, 

civilă sau în orice altă procedură în care 

se ascultă martori. Împrejurarea că 

textul normativ nu prevede o sancțiune 

autonomă, nu înseamnă că textul nu 

reglementează o infracțiune de sine 

stătătoare, având în vedere că este 

reglementată în interiorul titlului IV din 

Codul penal, intitulat Infracțiuni contra 

înfăptuirii justiției. Sancțiunea 

prevăzută de art. 274 este pedeapsa 

prevăzută de lege pentru infracțiunea 

comisă împotriva persoanei, ale cărei 

limite speciale se majorează cu 1/3 

[C.A. Cluj, Secția penală, și de minori, 

decizia nr. 1431 din 7 februarie 2015 

notified the bodies of criminal 

investigation, made statements or 

submitted evidence in a criminal, civil 

or any other proceedings in which 

witnesses are heard. 

Depending on the nature of the 

offense that constitutes the form of 

revenge for the assistance given to 

justice, the ways may actually be 

multiple. 

 

3.3. Penalties. The sanction 

provided for by the law in the case of 

the offense of revenge for the 

assistance given to justice is the 

sanction stipulated by the law for the 

offense which was the form of 

revenge, the special limits of which 

are increased by a third. 

In the jurisprudence it was shown 

that art. 274 Criminal Code provides 

for “an autonomous offense with the 

marginal title of revenge for the 

assistance given to justice consisting 

in committing an offense against a 

person or a member of his family on 

the ground that he has notified the 

criminal investigation bodies, made 

statements or submitted evidence in a 

criminal, civil or any other 

proceedings in which witnesses are 

heard. The fact that the normative text 

does not provide for an autonomous 

sanction does not mean that the text 

does not regulate a stand-alone 

offense, since it is regulated in Title 

IV of the Criminal Code entitled 

Crimes against Justice. The sanction 

provided by art. 274 is the 

punishment provided by the law for 

the offense committed against the 

person, whose special limit increases 

by 1/3 [C.A. Cluj, Criminal Section, 

and Minors, Decision no. 1431 of 7 

February 2015 (www.rolii.ro)]” [6]. 
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(www.rolii.ro) ]” [6]. 

 

4. Explicații complementare 

 

4.1. Legătura cu alte infracțiuni. 

Infracțiunea examinată prezintă 

anumite legături cu infracțiunile care 

fac parte din acest grup. 

În mod special însă, această 

infracțiune prezintă anumite legături cu 

infracțiunea de influențare a 

declarațiilor, precum și cu alte 

infracțiuni ce fac parte din această 

categorie. 

Deoarece aceste legături prezintă o 

importanță majoră în practica judiciară, 

vom prezenta câteva opinii exprimate în 

doctrina română recentă.  

Astfel, în ceea ce privește legătura 

existentă între infracțiunea examinată și 

cea de influențare a declarațiilor, într-o 

examinare recentă se apreciază că 

„denumirea infracțiunii, răzbunare 

pentru ajutorul dat justiției, sugerează 

cât se poate de clar că fapta nu se poate 

comite decât subsecvent unei activități 

desfășurate de victima infracțiunii, care, 

în cadrul unei proceduri judiciare, a 

desfășurat una sau mai multe dintre 

următoarele activități: a sesizat 

organele de urmărire penală (prin 

plângere, denunț sau plângere 

prealabilă), a dat declarații ori a 

prezentat probe într-o cauză penală, 

civilă sau în orice altă procedură dintre 

cele prevăzute de text.  

Dacă o astfel de activitate nu a avut 

loc sau este încă în curs de desfășurare, 

fapta comisă nu poate constitui 

infracțiunea de răzbunare pentru 

ajutorul dat justiției, deoarece lipsește 

situația premisă. Ea poate fi însă 

cercetată sub aspectul infracțiunii de 

influențare a declarațiilor, prevăzută de 

art. 272, cu care, practic, se confundă 

sub aspectul elementului material 

 

4. Complementary Explanations 

 

4.1. Link to Other Offenses. The 

offense examined has some links to 

the offenses that are part of this 

group. 

Particularly, however, this offense 

has certain links with the offense of 

influencing the statements, as well as 

with other offenses belonging to this 

category. 

Because these links are of major 

importance in judicial practice, we 

will present some opinions expressed 

in the recent Romanian doctrine. 

As regards the link between the 

offense under consideration and the 

influence of the statements, in a recent 

examination it was considered that 

“The title of the offense, revenge for 

the assistance given to justice, 

suggests very clearly that the deed can 

only be committed after an activity 

carried out by the victim of the 

offense who, in the course of a 

judicial proceeding, has carried out 

one or more of the following 

activities: notified the criminal 

investigation bodies (by complaint, 

denunciation or prior complaint), 

made statements or submitted 

evidence in a criminal, civil, or any 

other procedure provided by the text. 

If such an activity has not taken 

place or is still ongoing, the act 

committed cannot constitute the 

offense of revenge for the assistance 

given to the justice, since the premise 

situation is missing. However, it can 

be investigated in terms of the offense 

of influencing the statements provided 

by art. 272, with which it virtually 

confuses itself as a material element 

when it can be enclosed in any of the 

actions listed by the text (coercion, 
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atunci când acesta poate fi încadrat în 

vreuna dintre acțiunile enumerate de 

text (constrângere, corupere sau alt fapt 

intimidant). Ceea ce le distinge este 

chiar momentul la care se săvârșește 

acțiunea cu caracter infracțional: dacă 

acesta este situat înainte de sesizarea 

organelor de urmărire penală sau de a 

da declarații, etc., în cauza ce îl privește 

pe autor, fapta va constitui infracțiunea 

de influențare a declarațiilor, în timp ce 

acțiunile cu caracter infracțional 

desfășurate ulterior activităților 

desfășurate de persoana vătămată în 

cursul procedurii judiciare pot constitui 

infracțiunea de răzbunare pentru 

ajutorul dat justiției. Cele două 

infracțiuni pot fi reținute în concurs 

real, dacă făptuitorul constrânge sau 

corupe o persoană să nu dea declarații, 

să dea declarații mincinoase ori să nu 

prezinte probe, iar ulterior, din 

răzbunare față de persoana asupra 

căreia a acționat, care nu a adoptat 

conduita pe care o dorea, săvârșește o 

infracțiune împotriva acesteia. Astfel, 

în practica judiciară s-a reținut concurs 

între cele două infracțiuni, în situația în 

care inculpatul a încercat prin 

intimidare, adresare de injurii și 

amenințări, să determine o persoană să 

nu dea declarații de martor în fața 

organelor de urmărire penală în cauza 

privind o infracțiune de viol săvârșită 

de o persoană apropiată, iar ulterior a 

amenințat cu moartea și cu acte de 

violență persoana vătămată, pe motiv că 

a sesizat organele de poliție cu privire 

la fapta de viol și pentru că a dat 

ulterior declarații în fața organelor de 

poliție despre fapta menționată [Jud. 

Călărași, sentința penală nr. 24 din 4 

februarie 2016, definitivă (www. 

rolii.ro] [6]. 

Într-o altă opinie suficient de 

elaborată, se susține că „chiar dacă cele 

corruption or other intimidating fact). 

What distinguishes them is the 

moment when the criminal action is 

taken: if it is located before the 

criminal prosecution bodies are 

notified or they make statements, etc. 

in the case which concerns the author, 

the act will constitute the offense of 

influencing the statements, while the 

criminal actions conducted after the 

activities carried out by the injured 

person during the judicial proceedings 

may constitute the offense of revenge 

for the assistance given to justice. The 

two offenses may be retained in a real 

concurrence if the perpetrator coerces 

or corrupts a person not to make 

statements, to make litigious 

declarations or no to present evidence, 

and then to revenge upon the person, 

who did not adopt the conduct he 

wanted, to commit an offense against 

that person. Thus, in the judicial 

practice a concurrence was held 

between the two offenses in the 

situation where the defendant tried by 

intimidation, addressing injuries and 

threats to cause a person not to give 

witness statements in front of the 

criminal prosecution bodies in the 

case of a rape committed by a close 

person, and subsequently threatened 

with death and violence the injured 

person on the ground that he had 

notified the police about the act of 

rape and subsequently made 

statements to the police about the act 

[Calarasi County, the criminal 

sentence no. 24 February 4, 2016, 

Final (www. Rolii.ro)” [6]. 

In a sufficiently elaborate opinion, 

it is argued that “Even if the two 

(offenses) have as a common 

denominator the act of intimidation, 

the facts are fundamentally 

differentiated by reference to the 
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două (infracțiuni - s.n.) au ca numitor 

comun comiterea unui act de 

intimidare, faptele se diferențiază 

esențial prin raportare la momentul în 

care acest act de intimidare are loc, 

precum și prin raportare la motivația 

acestuia. Astfel, în cazul influențării 

declarațiilor, fapta are ca scop 

constrângerea persoanei  să nu adopte o 

conduită „păgubitoare” pentru o altă 

persoană, respectiv: sesizarea organului 

de urmărire penală, darea de declarații 

ori prezentarea unor mijloace de probă. 

În schimb, în cazul răzbunării pentru 

ajutorul dat justiției, intimidarea are loc 

post factum, după ce persoana vizată de 

conduita intimidantă și-a adus 

contribuția la realizarea actului de 

justiție.  

Tocmai de aceea, de regulă, 

infracțiunea aici analizată presupune o 

conduită procesuală finalizată, al cărei 

rezultat este definitiv din perspectiva 

celui implicat în proces, astfel încât să 

nu mai poată fi identificat un eventual 

scop al autorului de a determina victima 

să-și schimbe declarațiile pentru a 

întoarce „rezultatul intermediar” al 

actului de justiție. 

Dacă autorul agresează victima 

pentru a se răzbuna pe aceasta pentru 

declarațiile date în primă instanță, dar și 

pentru a o determina ca în apel să-și 

retragă declarațiile incriminatorii, fapta 

sa va constitui atât infracțiunea de 

răzbunare pentru ajutorul dat justiției, 

cât și cea de influențare a declarațiilor. 

Împrejurarea că acea persoană are în 

continuare vocația de a fi implicată în 

derularea procesului face ca și fapta 

incriminată de art. 272 NCP să fie 

tipică. 

În considerarea acestei ipoteze, se 

pune întrebarea firească dacă era 

necesar să avem două texte de 

incriminare care să sancționeze, pe de o 

moment when this act of intimidation 

occurs, as well as by reference to its 

motivation. Thus, in the case of 

influencing the statements, the deed is 

aimed at compelling the person not to 

take a “damaging” behavior for 

another person, namely: notifying the 

criminal prosecution body, giving 

statements or presenting evidence. 

Instead, in the case of revenge for 

justice, intimidation takes place post 

factum after the person concerned by 

the intimidating conduct has 

contributed to the act of justice. 

That is why, as a rule, the analyzed 

offense involves a completed process 

of conduct, the outcome of which is 

definitive from the perspective of the 

person involved in the process, so that 

the author's possible purpose to 

determine the victim to change his 

statements to return the “intermediate 

result” of the act of justice. 

If the author aggresses the victim 

to take revenge on him for the first-

instance statements and also to 

determine him to withdraw 

incriminating statements in the 

appeal, his deed will constitute both 

the offense of revenge for the 

assistance given to justice and the 

influence of the statements. The fact 

that the person still has the vocation to 

be involved in the process makes the 

act incriminated by art. 272 New 

Criminal Code to be typical. 

In considering this hypothesis, it is 

natural to ask whether it would be 

necessary to have two texts of 

incrimination that would sanction the 

person carrying out the coercive or 

corrupt acts to determine a person to 

adopt a certain conduct in a process 

(in case of influencing the 

statements), but also the one who 

commits criminal actions (in the case 
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parte, pe cel ce realizează acte de 

constrângere sau corupere pentru a 

determina o persoană să adopte o 

anumită conduită în cadrul unui proces 

(în cazul influențării declarațiilor), dar 

și pe cel care comite acțiuni 

infracționale vindicative (în cazul 

răzbunării pentru ajutorul dat justiției), 

pe de altă parte. 

Așa cum am arătat supra, principial, 

cele două infracțiuni se delimitează prin 

raportare la momentul comiterii faptei, 

moment ce diferă având în vedere 

scopul/mobilul cu care autorul 

acționează. 

În considerarea scopului, observăm 

că, în cazul infracțiunii de influențare a 

declarațiilor, valoarea socială protejată, 

înfăptuirea justiției, este în mod direct 

lezată, deoarece autorul faptei de 

influențare a declarațiilor acționează 

pentru a modifica cursul firesc al 

procesului.  

În schimb, în cazul infracțiunii de 

răzbunare pentru ajutorul dat justiției, 

cursul justiției a fost unul firesc. Dacă 

în cazul ultrajului judiciar organele 

judiciare pot fi descurajate să acționeze 

ferm din cauza amenințărilor autorilor 

faptei și, în acest fel, înfăptuirea 

justiției este afectată, în cazul 

răzbunării pentru ajutorul dat justiției, 

cel asupra căruia se realizează actul 

vindicativ, de regulă, nu mai este 

implicat în viitor în alte procese, ceea 

ce înseamnă că funcționarea justiției nu 

a fost și nici nu poate fi în viitor 

afectată de conduita sa infracțională. 

Din aceste motive, credem că era 

mult mai simplu ca elementul de 

particularitate al infracțiunii de 

răzbunare pentru ajutorul dat justiției să 

nu ducă la crearea artificială a unei noi 

infracțiuni, el putând fi foarte bine 

valorificat prin reținerea unei 

circumstanțe agravante 

of revenge for the assistence given to 

justice), on the other hand. 

As we have pointed out above, in 

principle, the two offenses are 

delimited by reference to the moment 

of committing the act, which differs 

according to the purpose / the motive 

with which the author acts. 

Considering the purpose, we note 

that, in the case of the offense of 

influencing the statements, the 

protected social value, the realization 

of justice, is directly affected, as the 

author of the act of influencing the 

statements acts so as to change the 

natural course of the process. 

Instead, in the case of the crime of 

revenge for the assistance given to 

justice, the course of justice was a 

natural one. If in the case of grave 

injury the judicial bodies can be 

discouraged from acting firmly 

because of the threats of the 

perpetrators of the deed and in this 

way the implementation of justice is 

affected, in the case of revenge for the 

assistance given to justice, the person 

to whom the vindictive act is carried 

out, as a rule, is no longer involved in 

the future in other processes, which 

means that the functioning of justice 

has not been and cannot be affected in 

the future by its criminal behavior. 

For these reasons, we believe it 

was much simpler that the peculiarity 

of the offense of revenge for the 

assistence given to justice does not 

lead to the artificial creation of a new 

offense, which can be very well 

exploited by retaining a general / 

special aggravating circumstance of 

the corresponding offense. In support 

of this conclusion, we note that, 

besides this particular motive, the 

deed has no specificity, and it 

sanctions more severely the 
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generale/speciale a infracțiunii 

corespondente. În susținerea acestei 

concluzii, remarcăm că, pe lângă acest 

mobil particular, fapta nu are nici un 

element de specificitate, ea sancționând 

mai grav comiterea unei infracțiuni 

pentru a se răzbuna față de persoana 

care a sesizat organele de urmărire 

penală, a dat declarații ori a prezentat 

probe într-o cauză penală, civilă sau în 

orice altă procedură dintre cele 

prevăzute în art. 273. În Codul penal 

anterior, judecătorul dădea relevanță 

acestui mobil prin sancțiunea concret 

aplicată pentru comiterea infracțiunii 

corespondente. Soluția putea rămâne 

aceeași și în noul Cod penal, 

judecătorul putând într-un caz concret 

să aplice o sancțiune justă, care să 

reflecte și mobilul special al comiterii 

faptei” [2]. 

În ceea ce privește raportul cu alte 

infracțiuni, în doctrina recentă s-a 

subliniat că „Fiind practic o agravantă a 

infracțiunii prin care se realizează 

elementul material, în încadrarea 

juridică dată faptei comise se va reține 

doar infracțiunea prevăzută de art. 274 

C. pen., iar nu un concurs de infracțiuni 

cu cea care constituie elementul 

material, la care însă se poate face o 

raportare ca la varianta tip a infracțiunii 

(și pentru a se cunoaște limitele de 

pedeapsă ce trebuie majorate). De 

exemplu, în jurisprudență s-a reținut 

această infracțiune raportată la cea de 

amenințare (art. 206 C. pen.) în cazul în 

care inculpatul, având la vedere un 

briceag, a amenințat cu moartea 

persoana vătămată, pe motiv că aceasta 

a declarat la poliție că el ar fi avut 

legătură cu furtul unui vițel [Jud. 

Craiova, Secția penală, sentința nr. 

3607 din 8 octombrie 2015, definitivă 

(www.rolii.ro)] sau infracțiunea de 

răzbunare pentru ajutorul dat justiției, 

commission of a crime to take 

revenge against the person who 

notified the criminal investigation 

bodies, made statements or submitted 

evidence in a criminal, civil or any 

other procedure as provided in art. 

273. In the previous Criminal Code, 

the judge was relevant to this motive 

by the specific sanction applied for 

committing the corresponding 

offense. The solution could remain 

the same in the new Criminal Code, 

and the judge may in a concrete case 

apply a fair sanction, which also 

reflects the special motive of 

committing the crime.” [2] 

Concerning the relation with other 

crimes, the recent doctrine 

emphasized that “As an aggravating 

fact of the crime by which the 

material element is achieved, only the 

offense provided by art. 274 Criminal 

Code, and not a crime in concurrence 

with the one that constitutes the 

material element but can be reported 

as the type of offense (and to know 

the penalty limits to be increased). For 

example, in the case law, this offense 

was taken into account in relation to 

the threat (Article 206 of the Criminal 

Code) if the defendant, seeing a 

pocket knife, threatened to kill the 

injured person on the ground that he 

had declared to the police that he 

would have been linked to the stealing 

of a calf [Jud. Craiova, Criminal 

Section, sentence no. 3607 of 8 

October 2015, final (www.rolii.ro)] or 

the offense of revenge for the 

assistance given to the justice, 

provided by art. 274 Criminal Code 

related to the offense of blows and 

other violence (art. 193 par. (1) 

Criminal Code] in a case in which he 

has exercised violence against a 

person because he has made 
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prevăzută de art. 274 C. pen. raportată 

la infracțiunea de lovire și alte violențe 

[art. 193 alin. (1) C. pen.] într-o cauză 

în care a exercitat violențe împotriva 

unei persoane, pentru că aceasta a dat 

declarații în fața organelor de cercetare 

penală, în calitate de martor, într-un 

dosar în care autorul violențelor avea 

calitatea de inculpat și în urma căreia 

acesta a fost arestat la domiciliu pe o 

perioadă de o lună de zile, agresiune ce 

a provocat persoanei vătămate leziuni 

ce au necesitat 5-6 zile de îngrijiri 

medicale pentru vindecare, conform 

raportului de constatare medico-legală 

[Jud. Botoșani, sentința penală nr. 

2483 din 17 decembrie 2014 

(www.rolii.ro)]” [6]. 

 

4.2. Unele aspecte procesuale. De 

regulă urmărirea penală se efectuează 

de către organele de cercetare penală 

ale poliției judiciare, sub îndrumarea 

procurorului competent încadrat la 

Parchetul de pe lângă judecătoria în 

circumscripția căreia s-a comis 

infracțiunea examinată. 

În ipoteza în care făptuitorul are o 

anumită calitate (senator, deputat, 

judecător, procuror, etc.), urmărirea 

penală se va efectua de către procurorul 

competent din cadrul unuia dintre 

parchetele prevăzute de lege. 

Acțiunea penală se pune în mișcare 

din oficiu.  

Competența de judecată în primă 

instanță revine, de regulă, judecătoriei 

în circumscripția căreia s-a comis 

infracțiunea. 

În situația în care făptuitorul are o 

anumită calitate (senator, deputat, 

judecător, procuror etc.), competența de 

judecată în primă instanță aparține 

tribunalului, curții de apel sau Înaltei 

Curți de Casație și Justiție, în raport cu 

calitatea autorului la momentul 

statements to the criminal 

investigation authorities as a witness 

in a case where the author of the 

violence had the quality of perpetrator 

and he was house arrest for a period 

of one month, aggression that caused 

the injured person injuries that 

required 5-6 days of medical care for 

healing, according to the forensic 

report [Jud. Botosani, the criminal 

sentence no. 2483 of December 17, 

2014 (www.rolii.ro)]” [6]. 

 

4.2. Some Procedural Aspects. As 

a rule, criminal investigations are 

carried out by the criminal 

investigation bodies of the judicial 

police under the guidance of the 

competent prosecutor assigned to the 

Prosecutor's Office attached to the 

district in which the offense under 

investigation was committed. 

If the perpetrator has a certain 

quality (senator, deputy, judge, 

prosecutor, etc.), the prosecution will 

be carried out by the competent 

prosecutor within one of the 

prosecutor's offices provided by law. 

The criminal action is put into 

motion ex officio. 

The jurisdiction of the court of first 

instance is, as a rule, the court in the 

district of which the offense was 

committed. 

If the perpetrator has a certain 

quality (senator, deputy, judge, 

prosecutor, etc.), the jurisdiction at 

first instance belongs to the tribunal, 

the court of appeal or the High Court 

of Cassation and Justice, in relation to 

the quality of the author at the time of 

committing the offense or with the 

competence of the bodies that 

conducted the criminal investigation 

(DIICOT or DNA). 

In relation to the actual conditions 
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comiterii infracțiunii sau cu competența 

organelor care au efectuat urmărirea 

penală (D.I.I.C.O.T. sau D.N.A.). 

În raport de condițiile și 

împrejurările concrete ale comiterii 

fiecărei fapte în parte, infracțiunea 

examinată poate intra în concurs cu alte 

infracțiuni (așa cum am menționat și 

anterior). 

 

Concluzii 

 

Evoluția criminalității a impus și 

perfecționarea sistemului de apărare a 

activității de înfăptuire a justiției. 

Una din activitățile cu rol de 

intimidare a persoanelor care acordau 

sprijin organelor judiciare în activitatea 

complexă de înfăptuire a justiției a fost 

și aceea de răzbunare împotriva 

acestora.  

Acest aspect din ce în ce mai vizibil, 

a determinat incriminarea acestui gen 

de fapte, incriminare absolut necesară, 

în condițiile actuale.  

Examinarea realizată a evidențiat 

atât necesitatea cât și importanța acestei 

incriminări  pentru activitatea de 

înfăptuire a justiției.  

Credem că incriminarea merită toată 

atenția organelor judiciare, necesitând 

aplicarea fermă a dispozițiilor acesteia 

în cauzele în care se impune acest mod 

de acțiune.  
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and circumstances of each individual 

offense, the examined offense may be 

in concurrence with other offenses (as 

mentioned above). 

 

Conclusions 

 

The evolution of crime also 

imposed the improvement of the 

system of defense of the activity of 

justice. 

One of the activities to intimidate 

the persons who supported justice in 

the complex activity of justice was 

also that of revenge against them. 

This increasingly visible aspect has 

led to the incrimination of this kind of 

act, an absolutely necessary 

incrimination under the current 

conditions. 

This examination has highlighted 

both the necessity and the importance 

of this incrimination for achieving 

justice. 

We believe that this incrimination 

deserves all the attention of the 

judicial bodies, requiring the firm 

application of its provisions in cases 

where this mode of action is required. 
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Rezumat: Terorismul reprezintă cel 

mai periculos inamic al societății moderne, 

cu atât mai dificil de învins cu cât are 

multiple ramificații ideologice, strategice și 

logistice care se extind pe plan 

internațional, afectând toate comunitățile 

și funcționalitatea principalelor sisteme de 

stat. Armele de distrugere în masă 

reprezintă o amenințare tot mai reală, ce 

însoțește fenomenul terorist modern. O 

strategie bună de apărare împotriva 

terorismului, trebuie să ia în calcul toate 

aceste scenarii, multe necesitând o 

abordare profund multidisciplinară pentru 

a acoperi întreaga plajă de posibilități. 

Este și cazul bioterorismului, cel mai grav, 

poate, dintre toate scenariile distrugerilor 

în masă. Bazele unei biosecurități și 

bioprevenții eficiente sunt reprezentate în 

primul rând, de înțelegerea cât mai 

avansată a efectelor expunerii corpului 

uman la agenți biologici și pregătirea cât 

mai eficientă a resurselor medicale în acest 

sens. 
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Abstract: Terrorism is the most 

dangerous enemy of the modern society, 

more and more difficult to defeat because 

of the many ideological, strategic and 

logistic mutations this concept has suffered 

in the late years. These mutations are 

affecting all communities and state systems 

at international level. Mass destruction 

weapons are a very realistic threat 

alongside the terrorist phenomenon and a 

good defensive strategy needs to cover all 

scenarios by approaching multidisciplinary 

plans and investigations. It is the case of 

bioterrorism. This is the worst scenario that 

happen in any society and the pillars of an 

efficient biosecurity is a good 

understanding of the effects that biological 

agent have over the human body and an 

advanced defensive plan in the medical 

system. 
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Introducere 

 

Fenomenul terorist a evoluat masiv 

în ultimii ani la nivel motivațional, 

ideologic și strategic, urmărind 

continuu să devină mai eficient, mai 

letal, mai greu de prevenit și controlat.  

Microorganismele cu potențial letal 

pentru organismul uman sau toxinele 

produse de acestea, au marcat istoria 

lumii prin numeroase epidemii care au 

decimat comunități întregi. Ele 

reprezintă un dușman ascuns ochiului 

liber, extrem de contagios, cu 

capacitatea de a sabota sistemele de 

control, apărare, sănătate publică și 

medicină ale unui stat; ele pot face un 

număr mare de victime înainte de a fi 

diagnosticate și pot distruge un stat 

întreg prin decredibilizarea sistemelor 

de apărare, panica și teroarea creată, 

mortalitatea crescută, efectele pe 

termen lung și prăbușirea economică 

[1]. Mai mult decât atât, până la 

propagarea întregului fenomen morbid 

într-o comunitate, un astfel de atac 

oferă o fereastră importantă de timp 

teroriștilor, în care aceștia pot dispărea 

de la locul atacului, acoperind distanțe 

mari, timp în care actul criminal nu este 

nici măcar suspectat. Pe scurt, 

utilizarea armelor biologice, întrunește 

câteva condiții esențiale pentru 

atingerea unui plan terorist: produce un 

număr foarte mare de victime într-un 

timp relativ scurt, cu minime pierderi 

din partea infractorilor, cu efecte 

morbide pe o largă arie spațio-

temporală și consecințe nefaste asupra 

întregului sistem de stat [2]. 

Din perspectiva specialiștilor OMS 

 

Keywords: biowarfare; bioweapons; 

terrorism; infection; epidemiology. 

 

 

 

Introduction 

 

The terrorist phenomenon massively 

evolved in the last years on 

motivational, ideological and strategic 

level, continuously evolving to a more 

efficient, lethal and harder to prevent 

and control level. 

Microorganisms which are lethal for 

the human body and their toxins 

marked the human history through 

numerous epidemics which decimated 

entire communities. These 

microorganisms represent an enemy 

hidden to the naked eye, extremely 

contagious, with the ability to sabotage 

control, defense, public health and 

medical systems of any state, with the 

capacity of creating a large number of 

victims even before diagnosing it and 

even destroy whole states through 

defense systems, the panic and terror 

created, increased mortality, long-term 

effects and economic collapse [1]. 

More than this, until the morbid event 

spreads into a community, such an 

attack could offer an important time-

window for terrorists to disappear from 

the site. In short, using biological 

weapons meets some of the essential 

conditions for a terrorist attack: creates 

a huge number of victims in a short 

time, with minimum loss of life from 

the attackers, with morbid effects 

covering a large temporal and spatial 

area [2]. 

WHO defines biological weapons as 

“A means or a device which allows 

dissemination of a biological agent 

(including their vectors), with harmful 

or lethal effects for humans, animals or 
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definiția armei biologice este „un 

mijloc sau un dispozitiv prin care se 

produce diseminarea unui agent 

biologic (inclusiv vectori ai unor agenți 

biologici), cu efecte vătămătoare sau 

letale pentru oameni, animale sau 

culturi agricole”. Practic agentul 

biologic poate fi reprezentat de orice 

microorganism viu (bacterie, virus, 

parazit, fung) sau toxina produsă de 

astfel de microorganisme care poate 

provoca îmbolnăvirea altor organisme 

vii.  

Nu orice microorganism poate 

deveni armă biologică. Acesta trebuie 

să îndeplinească anumite condiții, după 

cum urmează: - să determine în mod 

constant efectul țintă - deces sau 

îmbolnăvire; - doza minimă infectantă 

să fie cât mai mică dar să poate 

produce un număr ridicat de victime; - 

un grad ridicat de 

infecțiozitate/contagiozitate; - efectul 

să fie cât mai predictibil; - diagnosticul 

clinic și paraclinic să pună în dificultate 

sistemul medical; - să nu existe un 

acces pe scară largă la tratament sau 

profilaxie; - să poată fi ușor de 

manipulat și reprodus în laborator; - să 

aibă costuri de achiziție cât mai scăzute 

și eventual, o disponibilitate naturală 

cât mai mare; - să fie stabil în mediul 

extern; - și să existe o persistență mare 

a acestuia după atac, în mediul expus 

[3]. 

 

1. Căile de expunere ale 

organismului la agenți biologici 

 

a. Calea respiratorie. Cei mai mulți 

agenți chimici și biologici afectează 

mai mult sau mai puțin plămânii, chiar 

dacă ruta de expunere primară nu a fost 

la acel nivel. Organismul este cel mai 

sensibil și mai receptiv prin această 

cale, datorită suprafeței mari alveolare 

crops”; practically, the biological agent 

can be represented by any living 

microorganism (bacteria, virus, 

parasite, fungi) or their toxins, with the 

ability of inducing disease in other 

living organisms. 

For a microorganism to be 

considered a biological weapon, it 

should meat several criteria, as follows: 

constantly inducing the target effect 

(death or sickness), a minimum 

infective dose, high degree of 

infectiosity and contagiosity, with a 

predictable effect, difficult clinical and 

paraclinical diagnosis with no easy 

access to treatment or prophylaxis, to 

be easily manipulated and reproduced 

in a laboratory, low acquisition price 

and, big natural availability, stability in 

external environment and increased 

persistency in the exposed area after 

the attack [3]. 

 

1. Exposure to biological agents 

 

a. Respiratory exposure. Most 

chemical and biological agents affect 

the lungs to a more or less degree, even 

if the primary exposure route wasn’t at 

this level. The human body is most 

sensitive and highly receptive to 

pathological agents due to its large 

alveolar surface with the pulmonary 

gaseous exchange, mucous 

susceptibility to infections and due to 

the phagocytes which, if can’t destroy 

the pathogen, will carry it in the 

lymphatic system and then, in the 

sanguine torrent. Also, by inhalation, 

the infection progresses faster than in 

case of digestive and epidermic 

exposure [4]. 

 

b. Skin and mucous exposure. 

Unlike chemical agents, which are 

easily absorbed through the skin, 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nicoleta-Elena HEGHEȘ, Mădălina-Maria DIAC, Cristina-Gabriela ȘCHIOPU 

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

82 

și a schimbului gazos pulmonar, 

susceptibilității mucoaselor la infecții și 

datorită fagocitelor, care, dacă nu 

reușesc să distrugă patogenul, îl vor 

transporta în sistemul limfatic și mai 

apoi, în torentul sanguin. De asemenea, 

prin inhalare, infecția debutează mult 

mai rapid decât în cazul expunerii 

digestive sau epidermice [4]. 

 

b. Expunerea pielii și mucoaselor. 

Spre deosebire de agenții chimici, care 

pot fi absorbiți ușor de piele, agenții 

biologici nu reușesc să penetreze 

bariera cutanată decât în cazul în care, 

aceasta prezintă leziuni cum sunt 

plăgile, iritațiile sau arsurile. Zonele de 

tegument subțiri și intens vascularizate 

sunt cele mai predispuse la captarea 

agenților patogeni, ca și cazul în care 

mediul extern este cald și umed, 

producând dilatația porilor care crește 

receptivitatea pentru microorganisme. 

Mucoasele sunt mult mai sensibile la 

infecții și în cazul ambelor căi de 

dispersie, debutul clinic al bolii este cu 

mult întârziat față de celelalte posibile 

căi de diseminare și începe de cele mai 

multe ori, cu leziuni la nivelul zonelor 

de inoculare. Calea epidermică nu este 

una de elecție pentru că expunerea ar 

putea fi patologică doar pentru o mică 

parte a populației țintă; pentru o 

receptivitate crescută fiind necesare 

substanțe puternic iritante care să 

frângă bariera cutanată. 

 

c. Calea digestivă. Este o modalitate 

simplă care a mai fost utilizată în unele 

atacuri prin contaminarea surselor de 

apă și mâncare, prin contact mână-gură 

după atingerea unor suprafețe 

contaminate sau prin înghițirea 

mucusului respirator contaminat, după 

expunerea inhalatorie. Sistemele de 

sănătate publică și epidemiologie se 

biological agents can’t penetrate the 

skin barrier unless it shows wounds, 

irritations or burns. The thin and the 

heavy vascularized skin areas are most 

predisposed to being affected by 

pathogens; also, warm and moist 

environment determines pore dilatation 

and increases receptivity to 

microorganisms. Epidermic exposure is 

not an elective way, as it could only be 

pathological to a small part of the 

target-population and it would require 

strongly irritating substances to 

overcome the skin barrier. 

 

c. Digestive exposure. It is a simple 

way, often used in attacks through 

contamination of the water and food 

sources, by hand-mouth contact after 

touching contaminated surfaces or by 

swallowing contaminated respiratory 

mucus (after respiratory exposure). 

This scenario is easily prevented by 

rigorous checking of all alimentary 

products and strict hygiene measures in 

the food industry. Public health and 

epidemiological systems handle such 

issues in the most countries of the 

world, but sometimes there are 

suspicions of sabotage or of plans of 

contamination after these tests are 

performed. Incubation periods are 

generally longer then in respiratory 

exposure, but the symptomatology can 

be equally severe through the risk of 

systemic injury [5]. 

Just as realistic is the scenario in 

which the primary attack is focused on 

crops or animals with the purpose of 

determining economic loss, crop 

devastation and secondary illness of the 

exposed population; the same scenario 

could involve a suicide bioterrorist, 

willing to expose himself to an 

infection which he will transmit 

further, in various communities. 
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ocupă cu aceste verificări în majoritatea 

statelor lumii, dar există suspiciuni 

legate de sabotarea acestora sau de 

planuri de contaminare imediat după 

efectuarea verificărilor. Și în acest caz, 

perioadele de incubație sunt în general 

mai mari decât la contactul respirator, 

dar simptomatologia poate fi la fel de 

severă prin riscul de afectare sistemică 

[5]. 

La fel de realist este scenariul în 

care, atacul primar are loc asupra 

culturilor agricole sau asupra 

animalelor cu scopul de a provoca 

pierderi economice, distrugerea 

recoltelor și îmbolnăvirea secundară a 

populației expuse; în același scenariu 

plauzibil există posibilitatea 

bioterorismului sinucigaș, adică, un 

atentator sinucigaș, dispus să se expună 

singur la o infecție pe care să o 

transmită mai departe, în comunitățile 

pe care le va vizita. Așa cum se poate 

observa, nici o supoziție nu mai ține de 

domeniul științifico-fantasticului, când 

frica omului de fenomenele 

incontrolabile depășește limitele 

posibilului. 

 

2. Clasificarea agenților biologici 

 

Centrul pentru Prevenția și 

Controlul Bolilor Infecțioase SUA, 

clasifică agenții biologici în 3 clase de 

risc specific, cumulând anumite 

caracteristici ale fiecăruia [6], astfel: 

Clasa A înglobează agenți biologici 

cu pericol ridicat pentru sănătatea 

publică, potențial ridicat de diseminare 

pe scară largă, contagiozitate ridicată, 

ca de exemplu: antrax, variola, ciuma, 

tularemia, toxina botulinică,virușii 

Ebola, Marburg. 

Clasa B conține agenți patogeni 

relativ ușor de diseminat și rate mai 

mici de mortalitate, care provoacă boli 

 

2. Classification of biological 

agents 

 

The center for prevention and 

disease control in the United States 

classifies biological agents in 3 

categories of specific risk by 

cumulating certain characteristics of 

each agents [6]: 

A Category: biological agents with 

high risk for public health, high 

potential of dissemination on a 

extended scale, high contagiosity 

(anthrax, variola, plague, tularemia, 

botulin toxin, Ebola or Marburg virus) 

B Category: pathogens relatively 

easy to spread, lower mortality rates, 

more likely to induce temporary 

incapacitating illnesses then death (Q 

fever, brucellosis, cholera, 

staphylococcal infections, E coli, 

Ricin) 

C Category:  newly discovered 

pathogens or which can be reproduced 

in a laboratory or genetically modified, 

with particularly increased virulence 

(Nipah virus, Henda virus, drug-

resistant tuberculosis). 

 

2. Effects of the main biological 

weapons on the human body 

 

3.1. A risk category 

3.1.1. Anthrax. Anthrax determined 

a true international hysteria after 2001 

when several attacks with it took place 

in the US. This illness is caused by 

Bacillus anthracis [7], a gram positive, 

sporulated bacillus. It’s natural host are 

herbivores which can contaminate the 

environment through oral secretions 

and excrements. Spores can survive in 

the nature over 40 years within 

increased temperature intervals (12-40 

degrees Celsius). The bacteria in 
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mai mult incapacitante temporar decât 

letale, cum ar fi: febra Q, bruceloza, 

holera, stafilocociile, Salmonella, E 

colli, Ricina, etc. 

Clasa C este reprezentată de 

patogeni nou descoperiți sau care pot fi 

reproduși în laborator sau alterați 

genetic, cu virulență deosebită: virusul 

Nipah, virusul Hendra, TBC rezistentă 

la medicamente. 

 

3. Efectele principalelor arme 

biologice asupra organismului uman 

 

3.1. Categoria A de risc 

3.1.1. Antrax. Antraxul a creat o 

adevărată isterie internațională după 

anul 2001, când mai multe atacuri cu 

germenul cauzant au fost înregistrate în 

SUA. Antraxul este cauzat de Bacillus 

anthracis [7], un bacil gram pozitiv, 

sporulat, care face parte din ordinul 

Bacillus. Este natural găzduit de 

ierbivore ce pot contamina mediul 

extern prin secreții orale și excremente. 

Sporii pot supraviețui în natură peste 

40 de ani, în limite largi de temperatură 

(12-40 grade Celsius). Bacteria este 

nepretențioasă nutritiv, facultativ 

anaerobă dar sporii se formează doar în 

prezența O2 [8]. 

În funcție de poarta de intrare în 

organismul uman, infecția cu Bacillus 

anthracis se prezintă sub 3 forme: 

- Antraxul cutanat este produs prin 

contactul pielii lezate cu un animal 

bolnav sau cu obiecte contaminate. 

Aria afectată este congestivă și 

edemațiată, centrată de o leziune 

necrotică acoperită cu crustă neagră. 

Aspectul antraxului cutanat a dat și 

numele popular al bolii și anume 

Cărbune sau Dalac. În mod uzual, 

forma cutanată evoluează spre 

vindecare dar în 10-20% din cazuri, 

fără tratament și igienă 

nutritive unpretentious, facultative 

anaerobic, but the spores are formed 

only in the presence of oxygen [8]. 

Depending on the entry pathway, 

Bacillus anthracis infection can have 3 

forms: 

- Skin anthrax results from contact 

of injured skin with a sick animal or 

contaminated objects. The affected area 

is congestive and edematous, centered 

by a necrotic wound, covered with a 

black crust. This aspect gives this type 

of anthrax the common name of 

“charcoal”. Usually, the skin anthrax 

has a natural evolution toward healing 

in 10-20% of cases; in case the specific 

treatment and rigorous hygiene are not 

followed, it can turn to sepsis and 

meningitis.  

- Digestive anthrax is extremely 

rare and is the result of ingestion of 

contaminated meat, with the clinic 

aspect of a severe gastroenteritis with 

hematochezia and/or hematemesis, 

with possible evolution towards sepsis 

in 40% of the untreated or undiagnosed 

cases. 

- Lung anthrax has been diagnosed 

for the first time in people working in 

the wool and leather industry. The 

severe clinical aspects of this kind and 

anthrax made it fit to be used as a 

hostile tactic by air dispersion. The 

clinical debut is marked by pneumonia 

with evolution towards mediastinitis, 

meningitis and, finally, sepsis with 

hemorrhagic pulmonary edema. 

Mortality, in these cases, is 100% or, in 

case of adequate treatment applied in 

the first few hours, of 75% but, due to 

the unspecific symptoms, early 

diagnosis is almost impossible.  

Bacillus anthracis is sensitive to 

penicillin, erythromycin and 

tetracycline but, in advanced cases, the 

antibiotic therapy should be associated 
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corespunzătoare, infecția poate evolua 

cu septicemie sau meningită. 

- Antraxul digestiv este foarte rar 

întâlnit; infecția se poate produce prin 

ingestia de carnea contaminată 

provenită de la animalele bolnave și se 

manifestă ca o gastroenterită extrem de 

gravă cu scaune diareice sangvinolente 

și/sau hematemeză care poate evolua 

către sepsis în 40% din cazurile 

netratate sau nediagnosticate. 

- Antraxul pulmonar a fost 

diagnosticat prima dată la cei care 

lucrau în industria pielăriei și a lânii. 

Manifestările severe ale acestei forme 

de antrax au oferit bazele utilizării 

sporilor de antrax ca tactică ostilă prin 

dispersia acestora în aer. Infecția 

debutează ca o pneumonie ce evoluează 

spre mediastinită, meningită și în final 

septicemie cu edem pulmonar 

hemoragic. Mortalitatea în aceste 

cazuri este de 100% respectiv de 75% 

în cazul inițierii tratamentului adecvat 

în primele ore, dar, datorită 

simptomelor nespecifice, diagnosticul 

rapid este aproape imposibil. 

Bacillus anthracis este sensibil la 

penicilină, eritromicină, tetraciclină iar 

în formele avansate, antibioterapia 

trebuie asociată cu serul anticărbunos. 

Este ușor identificat pe frotiuri de 

produs patologic colorate cu albastru de 

metilen sau în imunofluorescență [9]. 

Cazurile cunoscute de decese 

datorate antraxului nu vor fi autopsiate. 

Totuși, diagnosticul poate fi irelevant 

chiar și la momentul autopsiei care 

poate decela edem pulmonar, focare 

hemoragice intraparenchimatoase 

pulmonare, ganglioni hilari și 

peribronșici măriți de volum, 

necrozați/hemoragici; de asemenea 

fenomenul de rigor mortis este de 

obicei absent datorită calmodulinei 

produsă de bacil care determină 

with anti-anthrax serum. It’s easy to 

identify on pathological products 

smears stained with methylene blue or 

by immunofluorescence [9]. 

In case of death known to be caused 

by anthrax, autopsy shall not be 

performed. However, the diagnosis can 

be missed even after autopsy, due to 

the unspecific findings: pulmonary 

edema, pulmonary hemorrhagic areas, 

enlarged peribronchial and lung hilum 

ganglia with hemorrhage and/or 

necrosis; also, rigor mortis is usually 

absent due to the calmodulin produced 

by the bacillus which stimulates the 

excessive production of cyclic AMP 

and complete muscle relaxation. Blind 

autopsy, without knowledge of the 

infection, especially in case of lung 

anthrax can lead to a new series of 

infections within the ranks of the 

medical personnel.  

The efficiency of the lung infection 

is best reflected by the reduced 

persistency and the unspecific 

symptoms which delay or prevent a 

positive diagnosis, one of the main 

problems in case of attack with this 

pathogen. 

  

3.1.2. Plague. This infection, also 

known as “The Pest” or “The Black 

Death”, caused an extraordinary 

morbid phenomenon, responsible for 

over 15 million human deaths in 

Middle Ages Europe. 

Yersinia genre hosts 11 bacteria 

species, among which Yersinia Pestis is 

the causal agent of plague and the most 

infamous. 

The natural reservoir of this bacteria 

is the rat, and the vector is the flea 

which assimilates the bacteria after 

biting. Due to the bacterial secretion of 

coagulase blocks the intestinal transit 

of the flea which, being hungry, will 
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stimularea excesivă de producere a 

AMP cu relaxare musculară completă. 

Autopsia oarbă, fără cunoștința 

infecției, mai ales în cazul antraxului 

pulmonar și fără elemente de protecție 

specială, poate duce la un nou val de 

îmbolnăviri în rândurile personalului 

sanitar.  

Eficiența infecției pulmonare este 

reprezentată de timpul scurt de acțiune 

și simptomele nespecifice care 

împiedică diagnosticul pozitiv ceea ce 

reprezintă miza principală a unui 

posibil atac cu acest germen. 

  

3.1.2. Ciuma. Această infecție mai 

este denumită și Pestă sau Moartea 

Neagră datorită fenomenului morbid 

extraordinar pe care l-a provocat și care 

a condus la decesul a peste 15 milioane 

de oameni în Europa Evului Mediu. 

Genul Yersinia găzduiește 11 specii de 

bacterii, dintre care Yersinia pestis este 

agentul cauzant al ciumei și cea mai 

notorie din clasa ei. 

Rezervorul natural al bacteriei este 

șobolanul, iar vectorul este puricele 

care, în timpul mușcăturii va asimila 

bacteria. Aceasta din urmă, prin 

coagulaza pe care o secretă, blochează 

tranzitul intestinal al puricelui care, 

înfometat va mușca din nou și din nou, 

regurgitând la fiecare prânz bacteria în 

organismul pe care îl mușcă. Astfel este 

asigurată transmiterea între șobolani și 

rozătoare. În cele din urmă, puricele 

pierde selectivitatea naturală pentru 

rozătoare și va trece la gazda umană pe 

care, astfel, o va infecta. Transmiterea 

la om este posibilă și prin mușcătura 

șobolanului bolnav. Transmiterea inter-

umană este posibilă încă din faza 

prodromală (primele simptome), prin 

aerosoli, doza minim infectantă pentru 

om fiind de doar 1-5 bacili. Incubația 

durează aproximativ 7 zile. În acest 

bite over and over again, regurgitating 

the bacteria in every organism which is 

bitten. Finally, the flea will start biting 

humans, causing the infection. Human 

contact is also possible after bite from 

an infected rat. Human to human 

contamination is possible even from the 

early stages of the disease through 

aerosols, the minimum infection dose 

being of only 1-5 bacilli. Incubation 

period is approx. 7 days, during which 

the bacilli are phagocytosed by the 

polymorphonuclears (elements of the 

immune system) but, instead of being 

destroyed, the pathogens will begin 

multiplying in both intracellular and 

extracellular environments. The human 

infections has clinical 3 forms:  

- Bubonic: the bacilli will be 

disseminated through the whole body 

with the blood torrent and will gather in 

the lymphatic ganglia. The ganglia will 

become swollen and tender, with 

hemorrhagic periadenitis and, finally, 

ganglia necrosis (buboes – specific for 

the plague). Mortality in these cases 

reaches 60-70% with adequate 

treatment.  

- Pulmonary: pulmonary infection 

induces a severe pneumonia with rapid 

fatal progression in 95% of cases. 

Diagnosis is almost impossible without 

knowledge of the infection. 

- Sepsis: it’s the main compaction 

and the most frequent cause of death; 

without treatment, bacterial 

dissemination throughout the human 

body has, as a final stage, multiple 

organ failure and disseminated 

intravascular coagulation (DIC). 

Recommended treatment is 

streptomycin, with some other options 

like gentamicin, tetracycline, 

ciprofloxacin and chloramphenicol. 

General prevention can be done by 

disinfection and deratization, aiming 
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timp, bacilii sunt recunoscuți și 

fagocitați de polimorfonulceare 

(elemente ale sistemului imun) dar nu 

pot fi distruși în schimb, vor începe să 

se reproducă atât extracelular cât și 

intracelular. La nivelul organismului 

uman, se prezintă sub 3 forme:  

- Forma bubonică: bacilii vor fi 

diseminați în organism pe cale 

hematogenă și se vor cantona în 

ganglionii limfatici. Astfel vor apărea 

bubonii pestoși (leziunea specifică a 

ciumei) care reprezintă mărirea de 

volum a ganglionilor limfatici, care 

devin foarte dureroși cu periadenită 

hemoragică, care apoi se necrozează și 

devin fluctuenți. Mortalitatea în aceste 

cazuri este de 60-70% cu tratamentul 

adecvat. 

- Forma pulmonară: infecția 

pulmonară provoacă o pneumonie 

severă cu evoluție rapid fatală în 95% 

din cazuri. Diagnosticul clinic și 

paraclinic sunt aproape imposibile fără 

o suspiciune fermă. 

- Forma septicemică: reprezintă 

complicația principală și cauza de 

deces a celor 2 forme de ciumă; în lipsa 

terapiei, diseminarea bacteriei în 

organism are ca ultim stadiu 

insuficiența multiplă de organ și 

coagularea intravasculară diseminată. 

Tratamentul de elecție este 

streptomicina, alte opțiuni putând fi 

gentamicina, tetraciclinele, 

ciprofloxacinul sau cloramfenicolul. 

Profilaxia nespecifică este reprezentată 

de deratizare și dezinfecție care vizează 

rezervorul natural al patogenului și 

modalitățile de transmitere la om. 

Bolnavii necesită condiții stricte de 

carantină. Culturile cu Y pestis sunt 

realizate doar în condiții speciale în 

cele câteva laboratoare specializate și 

autorizate existente. Vaccinul atenuat 

nu oferă imunitate pe termen lung și 

the natural reservoir of the pathogen 

and any other source of human 

contamination. The people already 

contaminated require strict quarantine 

conditions. Cultures of Y pestis can be 

performed by only several specialized 

and authorized laboratories. The 

attenuated vaccine doesn’t offer long 

term immunity and is reserved only for 

cases with exposure risk and people 

living in endemic areas [10]. 

Similar to the cases of anthrax 

infection, postmortem examination in 

known cases is not recommended. 

However, the pulmonary form 

wrongfully guides the results of the 

autopsy, due to the unspecific 

pathologic changes (pulmonary edema 

with hemorrhagic and necrotic 

changes) so, the infection risk during 

autopsy is very high.  

The unpretentious character, high 

resistance in external environment, the 

low minimum infecting dose, high 

contagiosity by aerosols and the 

severity of the pulmonary infection are 

the characteristics which insure a 

preference for Y pestis in biologic 

warfare [11]. 

 

3.1.3. Botulin toxin. The botulin 

toxin is a neurotoxin produced by 

Clostridium botulinum causing 

botulism, a disease characterized by 

progressive flaccid paralysis of the 

striate muscles and which causes death 

by acute respiratory failure. 

Clostridium botulinum is an ubiquitary, 

gram positive bacilli, sporulated, 

unencapsulated, mobile and strictly 

aerobic. In adverse environment 

conditions (-20/+120 degrees Celsius), 

the vegetative forms sporulate, insuring 

a long survival for the bacteria.  

Among the 7 types of C botulinum 

noted from A to G, types A, B and E 
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este rezervat doar pentru cazurile cu 

risc de expunere sau pentru zonele 

endemice [10]. 

Ca și în cazul antraxului, 

examinarea postmortem la cazurile 

identificate nu este recomandată, dar 

forma pulmonară ghidează greșit 

diagnosticul de deces astfel încât, riscul 

de infectare în cursul unei autopsii este 

ridicat. Diagnosticul postmortem este și 

el dificil; examinarea poate evidenția 

edemul pulmonar cu leziuni necrotice 

sau hemoragice în parenchimul 

pulmonar. 

Caracterul nepretențios, rezistența în 

mediu extern, doza minimă infectantă, 

transmisibilitatea rapidă prin aerosoli și 

forma severă a infecției pulmonare, 

sunt caracteristicile care asigură 

preferința pentru Yersinia pestis în 

domeniul războiului biologic [11]. 

 

3.1.3. Toxina botulinică. Este o 

neurotoxină produsă de Clostridium 

botulinum care produce botulismul, o 

afecțiune manifestată prin paralizia 

flască progresivă a mușchilor striați 

(scheletici) ce duce la exitus prin 

insuficiență respiratorie acută. 

Clostridium botulinum este un bacil 

gram pozitiv ubicuitar, sporulat, 

neîncapsulat, mobil, strict anaerob. În 

condiții restrictive, formele vegetative 

sporulează asigurând o supraviețuire 

îndelungată în medii ostile sau la 

temperaturi extreme (-20/+120 grade 

Celsius). 

Nu toate tulpinile de C botulinum 

sunt toxigene. Au fost identificate 7 

tipuri, notate de la A la G, dintre care, 

tipurile A, B și E determină peste 95% 

din cazurile de botulism la om, tipul A 

provocând cea mai severă formă de 

boală. În 2013, după autopsia unui 

copil din SUA, a fost izolată și tulpina 

H, care, se pare, ar fi cea mai puternică 

are responsible for 95% of human 

Botulism and, among these, type A 

induces the most severe clinical form. 

In 2013, after the autopsy of a child in 

the United States of America, type H 

has been identified, which seems to be 

the most powerful toxin currently 

known. However, the American 

authorities did not reveal any 

information about this toxin due to 

obvious biosecurity reasons. Each type 

of C botulinum induces a different type 

of illness, with a different specificity, 

no cross-typing so, the serotherapy is 

strictly specific. 

The botulin toxin in a complex of 

elements with neurotoxic effect, in 

which are included several non-toxic 

proteins with protective role against the 

gastric pH and the intestinal proteases. 

The exact mechanism by which the 

toxin passes into the bloodstream is yet 

unknown, but it has been identified in 

the abdominal lymphatic vessels 2 

hours after ingestion. It’s effect is of 

inhibition of the synaptic acetylcholine 

release and blockage of nervous 

impulses from the central nervous 

system to the muscles. It doesn’t affect 

the motor neuron, which responds to 

this aggression by creating new neuro-

muscular junctions [12].  

The remodeling and healing process 

can take up to 4 months and end with 

the regeneration of the initial junction. 

Depending on the entry pathway, 

botulism can take several forms: 

- foodborne: by consumption of 

conserved food, especially 

insufficiently thermally prepared home-

made food. The toxin has no taste or 

smell so, it easily passes unobserved 

during contaminated food intake. 

- intestinal: extremely rare; can be 

observed in newly-born or in patients 

with massive active antibiotics intake. 
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toxină cunoscută până în prezent; 

autoritățile americane nu au dezvăluit 

nici o informație privind această toxină 

din motive evidente de biosecuritate. 

Fiecare tulpină de C botulinum produce 

un tip distinct de boală, cu specificitate 

diferită, fără încrucișare între tipuri, 

așadar, seroterapia este strict specifică 

pe tulpina infectantă. 

Toxina botulinică este un complex 

în care neurotoxina este asociată cu mai 

multe proteine netoxice care au rol 

protector față de PH-ul gastric și 

proteazele intestinale. Nu se cunoaște 

mecanismul trecerii toxinei din intestin 

în sânge, dar este cert faptul că ea a fost 

identificată în vasele limfatice 

abdominale la 2 ore de la ingestie, de 

acolo ajungând în circulația generală. 

Neurotoxina este constituită dintr-un 

lanț greu și unul ușor, legate printr-o 

punte disulfidică, fiind ordonată în 3 

fragmente ce intervin secvențial pentru 

a permite activitatea asupra 

terminațiilor neuromusculare 

presinaptice și anume, inhibarea 

eliberării de acetilcolină în faza 

sinaptică rezultând blocarea 

impulsurilor nervoase de la nivel 

cerebral către mușchi. Axonul motor nu 

este afectat și pe parcurs, răspunde 

blocajului prin burjonarea axoanlă și 

stabilirea de joncțiuni neuromusculare 

noi [12]. 

Ulterior, joncțiunea inițială se reface 

și burjonările se retrag, întregul proces 

de refacere putând dura între 2 și 4 luni. 

În funcție de poarta de intrare, 

botulismul poate fi: 

- alimentar: prin consumul de 

alimente conservate, mai ales cele 

preparate termic inadecvat în casă. 

Toxina nu are gust sau miros, deci, este 

foarte ușor de trecut cu vederea în 

momentul consumului unor alimente 

contaminate. 

- wound botulism: accidental 

/surgical - the pathogen spreads from 

the wound, after growing in an 

anaerobiotic environment. 

- airborne: in the most lethal form 

due to the easy passing of the toxin into 

the bloodstream through the alveolar 

epithelium. 

Symptoms are the similar for all 

contamination pathways, with debut 

within 2 to 4 hours in severe forms or 

8-24 hours in the others. The first signs 

are the ones specific to cranial nerves 

injury, including visual impairment 

(photophobia, palpebral ptosis), speech 

impairment (dysarthria, dysphonia) or 

deglutition impairment. Secondary, we 

encounter descending paralysis of the 

peripheral motor nerves, muscarinic-

like symptoms (dry mouth, 

constipation, urinary retention), 

deficiency in the muscular activity with 

progressive paralysis of the skeletal 

muscles, diaphragm and intercostal 

muscles, leading to acute respiratory 

failure. To remember is the fact that, in 

botulism infection, symptoms like 

fever, diarrhea or loss of consciousness 

are missing. 

Detection of the type of toxin in a 

prolonged endeavor; in Romania, “in 

vitro” detection can only be done at the 

Reference Center of the Cantacuzio 

Institute, while “in vivo” detection can 

be achieved in any laboratory with the 

technical capacity of performing 

counter-current electrophoresis, inverse 

passive agglutination, radio-immune 

detection or high-sensibility ELISA 

tests. 

Postmortem diagnosis is, again, 

difficult as the autopsy only reveals 

congestion and inflammation of the 

digestive mucosa or asphyxia signs.  

Treating the infection is very 

difficult and, if not applied in the first 
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- intestinal: este extrem de rar; 

poate apărea la nou-născuți sau la 

pacienți tratați intensiv cu antibiotice 

active pe flora gram-negativă. 

- lezional - accidental/chirurgical: 

toxigeneza se dezvoltă la nivelul plăgii, 

în condiții de anaerobioză. 

- respirator: este cea mai letală 

formă datorită trecerii rapide a toxinei 

în sânge prin epiteliul alveolar. 

Simptomatologia este aceeași pentru 

toate căile de infecție și debutează în 2-

4 ore (în formele severe) sau 8-24 de 

ore. Primele semne sunt cele specifice 

afectării nervilor cranieni, cu tulburări 

de vedere (fotofobie, diplegie, ptoză 

palpebrală), tulburări de vorbire 

(dizartrie, disfonie), tulburări de 

deglutiție. Ulterior apar paralizii 

descendente de nervi motori periferici, 

tulburări de tip muscarinic (uscăciune 

bucală, constipație, retenție de urină), 

tulburări ale activității musculare cu 

paralizia progresivă a mușchilor 

scheletici, intercostali și a diafragmei 

care duc la insuficiența respiratorie 

acută. De reținut este faptul că în cazul 

infecției cu botulism, nu vor apărea 

simptome ca febra, diareea sau 

pierderea cunoștinței. 

Detecția tipului de toxină este o 

analiză de durată; in vitro se poate 

realiză doar în Centrul de Referință din 

cadrul Institutului Cantacuzino (în 

Romania) iar in vivo se realizează prin 

imunoelectroforeză în contracurent, 

latexaglutinare pasivă inversă, detecție 

radioimună sau metoda ELISA cu cea 

mai bună sensibilitate. 

Diagnosticul postmortem este din 

nou dificil, examenul necroptic putând 

releva mai mult sau mai puțin, semne 

de congestie sau inflamație a mucoasei 

digestive sau semne de asfixie. 

Tratamentul este dificil, iar în 

cazurile severe sau dacă antitoxina nu 

24 hours or in severe forms, is 

inefficient. Antitoxins are not available 

for a numerous number of patients and 

specific mass prevention is not justified 

by epidemiological criteria (sporadic 

cases, professional exposure, 

unquantifiable exposure risk). 

However, botulin toxin is a class A 

risk biological pathogen due to certain 

unique characteristics: C botulinum has 

a large spread and it’s easy to procure 

and replicate, it has an extremely high 

toxicity with a lethal dosage for 

humans of 0.15 micrograms by 

intravenous intake, 0.9 micrograms for 

intramuscular intake and 70 

micrograms for enteral path of entry; 

by comparison, 1 gram of toxin can kill 

2 million mice.  Also, the toxin has no 

discernable taste or smell, making food 

contamination easier and it associates a 

very high mortality rate [13]. 

 

3.1.4. Ebola virus. There are 5 types 

of Ebola virus, each named after the 

geographical area in which it created 

the first important epidemic: Zaire, 

Sudan, Reston, Bundibugyo, Cote 

D’Ivoire; the most virulent are the first 

two [14]. 

The natural reservoir are the 

frugivorous bats, which have a natural 

resistance to the infection; human 

contamination is possible by means of 

contaminated meat, fruits and vegetable 

consumption; interhuman 

contamination occurs only after direct 

contact with body fluids, secretions of 

contaminated blood. 

Once inside the human body, the 

virus will collapse the hosts immune 

system. The clinical picture has a 

sudden debut, with a 3-day flu-like 

syndrome with high fever, chills, 

severe frontal headache, myalgia and 

severe asthenia. Next, the gastro-

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nicoleta-Elena HEGHEȘ, Mădălina-Maria DIAC, Cristina-Gabriela ȘCHIOPU 

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

91 

se administrează în primele 24 de ore, 

este ineficient. Antitoxinele nu sunt 

disponibile pentru un număr mare de 

bolnavi, ci doar pentru cazuri 

sporadice. Profilaxia specifică nu este 

justificată ca profilaxie de masă din 

motive epidemiologice (cazuri 

sporadice, expuneri profesionale, riscul 

imprevizibil de expunere). 

Toxina botulinică este totuși 

încadrată în clasa A de risc a agenților 

biologici, datorită unor caracteristici 

unice: C botulinum este larg răspândită 

în natură, deci, ușor de procurat și 

reprodus, toxicitatea este extrem de 

înaltă: doza letală este 0, 15 µg 

intravenos, 0,9 µg intramuscular și 70 

µg digestiv; 1 gram de toxină poate 

ucide 2 milioane de șoareci. Mai mult, 

toxina nu are gust sau miros, făcând 

facilă contaminarea alimentelor, iar 

mortalitatea crescută adaugă un plus de 

eficacitate acestui agent extrem de 

periculos [13]. 

 

3.1.4. Virusul Ebola. Există 5 specii 

de Ebola, fiecare denumită după zona 

unde a provocat prima epidemie 

semnificativă: Ebola Zaire, Ebola 

Sudan, Ebola Reston, Ebola 

Bundibugyo și Ebola Cote d’Ivoire, 

primele 2 fiind cele mai virulente [14]. 

Rezervorul natural este reprezentat 

de liliecii frugivori care sunt rezistenți 

la infecție; transmiterea la om se face 

prin consumul fructelor și legumelor de 

către lilieci sau contaminate cu saliva 

acestora ori prin consumul de carne 

infectată provenită de la animale 

bolnave. Transmiterea interumană se 

realizează doar prin contact direct cu 

fluide corporale, secreții sau sânge 

infectat. 

Odată ajuns în organismul uman, 

virusul va prăbuși sistemul imunitar al 

gazdei pe toate liniile sale. Tabloul 

intestinal and skin stage follow, with 

severe diarrhea and vomiting, 

erythematous, maculopapular or 

vesicular rash, for 5 to 7 days. The first 

clue of multivisceral injury are 

respiratory symptoms, with pharyngitis, 

dry cough and thoracic pain associated 

with neurological signs (confusion, 

ataxia, delirium and seizures). After 

other 7 days, the hemorrhagic 

symptoms appear with significant 

internal and external bleeding, which 

lead death by hemorrhagic shock or 

DIC in after 10 to 20 days.  

The overall mortality is 90-95 % 

with an unexplained small percentage 

of survival. However, these patients 

remain contagious up to 4 years after 

contact with the infection, and the virus 

can be isolated in vaginal secretion, 

seminal fluid or the anterior chamber of 

the eye. 

During autopsy, the characteristic 

changes are considered to be the 

hemorrhagic ones in multiple organs 

associated with the rash. 

There is no vaccine and no specific 

therapy, with only a support, 

symptomatic treatment available; the 

literature mentions several drugs and 

vaccines in the testing phase, but these 

aren’t available to the general 

population.  

 

3.1.5. Variola virus (Smallpox). The 

virus is extremely contagious, with a 

fast inter-human contamination either 

directly or by means of a contaminated 

object; however, it’s not air or 

waterborne. The infection has clinical 

debut 12 to 14 days after contamination 

with high fever, severe headache and 

lumbar pain. Soon after, a facial rash 

with red dots covers the face and, 

within 24 hours, the rash extends to the 

rest of the skin. 
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clinic debutează brusc cu un sindrom 

pseudogripal cu febră înaltă, frisoane, 

cefalee frontală severă, mialgii și 

astenie marcată, care durează cca. 3 

zile. Urmează stadiul gastrointestinal și 

cutanat cu crampe abdominale, vomă și 

diaree severă, cu erupții cutanate 

eritematoase, maculopapulare sau 

veziculoase; această etapă durează între 

5 și 7 zile. Urmează simptomele 

respiratorii, cu faringită, tuse uscată și 

dureri toracice urmate apoi de 

simptomele neurologice (confuzii, 

ataxie, delir, tremurături și convulsii), 

acesta fiind indiciul afectării 

multiviscerale. După încă 7 zile apar 

simptomele hemoragice, cu sângerări 

importante interne și externe (melenă, 

hematemeză, hemoptizii, echimoze și 

peteșii, hemoragii conjunctivale, 

epistaxis greu de controlat, hemoragii 

greu de stopat la locurile de puncție 

venoasă. Decesul se instalează în ziua 

10-20 prin șoc hemoragic și coagulare 

intravasculară diseminată. 

Mortalitatea este de 90-95%; 

supraviețuirea unui mic procent de 

pacienți nu a putut fi explicată, dar 

aceștia rămân contagioși până la 4 ani 

după trecerea prin boală, virusul putând 

fi izolat în acest timp, în secrețiile 

vaginale, lichidul seminal sau camera 

anterioară a ochiului. 

Caracteristic la examenul necroptic 

este prezența exudatelor hemoragice 

multiviscerale alături de leziunile 

cutanate. 

Nu există un vaccin și nici o terapie 

specifică, singurul tratament de care 

beneficiază pacienții fiind cel 

simptomatic (de suport). Există câteva 

medicamente și vaccinuri care au intrat 

în faza de testare, dar nu sunt accesibile 

la scară largă.  

 

 

Quarantine conditions and 

vaccination allows stopping the 

epidemic outbreak. The mortality 

ranges between 20 to 50%. The 

treatment is similar to the bacterial 

infection (antibiotics). 

 

3.2. B risk category 

 

3.2.1. Ricin. Although it has vegetal 

origin, the effects of ricin intoxication 

are very similar to ones of the snake 

venom, being extremely hard to 

identify. Its effects are so complex and 

potent, that there is no specific 

treatment and the cause of death may 

remain unknown. 

The ricin, secreted by the seeds of 

the plant Ricinus communis, is a 

Ricinoleic Acid methyl ester 

identifiable in the white of the seeds 

and not fat soluble (remains active even 

after cold pressing of the seeds and oil 

extraction); however, overheating the 

oil will inactivate the toxin. 

This substance is one of the most 

toxic known to man, twice as toxic as 

the cobra venom and 6000 times more 

toxic then strychnine, cyanide or 

cyanohydrin acid. The lethal dosage for 

an adult is 0.30 mg (2-4 seeds) for 

enteral administration and of only 1-3 

micrograms/kg by parenteral 

administration. However, by ingestion, 

the ricin seeds are very hard to digest 

by humans, due to their tough shell. So, 

in order for the toxin to work, it has to 

be administered directly. Death 

following ricin exposure can only be 

deliberate. There is no available 

antidote and death occurs within the 

first 4 to 32 hours, depending on the 

entry pathway.  

Ricin has a slow elimination rate, 

mainly fecal and less urinary, in passes 

the placental barrier - with embryotoxic 
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3.1.5. Variola. Infecția este extrem 

de contagioasă, ea fiind transmisă de la 

persoană la persoană, prin contact 

direct sau prin intermediul unui obiect 

contaminat, dar nu prin apă sau prin 

aer. Aceasta se declanșează la 12 sau la 

14 zile de la contaminare, prin febră 

ridicată, dureri violente de cap şi 

lombare. Ulterior apare o erupţie 

cutanată (pete roşii) pe faţă. În decurs 

de 24 de ore de la nivelul feței, 

pustulele alături de un rash cutanat 

important, încep să se extindă pe piept 

şi pe picioare, apoi pe toată suprafața 

corpului.  

Izolarea bolnavilor şi vaccinarea 

permit stoparea epidemiei. Mortalitatea 

este între 20% şi 50% din cazuri. Ca 

tratament se administrează antibiotice 

specifice infecţiilor bacteriene. 

 

3.2. Categoria B de risc 

 

3.2.1. Ricinul. Deși este o toxină de 

origine vegetală, chiar una dintre cele 

mai puternice cunoscute, efectele 

intoxicației cu ricin mimează efectele 

unei infecții al veninului de șarpe, 

motiv pentru care este dificil de 

identificat și pentru care aparține 

categoriei A de arme biologice. 

Efectele ricinului sunt atât de complexe 

și puternice încât nu există un tratament 

specific, iar cauza decesului poate 

rămâne neidentificată. 

Pe lângă importantele utilități ale 

ricinului, semințele acestuia secretă una 

dintre cele mai letale toxine, și anume 

Ricina. Ricina este un ester metilic al 

acidului ricinic, localizat în albumenul 

semințelor. Nefiind liposolubilă, 

aceasta rămâne în turte după presarea la 

rece a semințelor și extragerea uleiului; 

de asemenea, tratarea uleiului cu vapori 

supraîncălziți, inactivează toxina. 

effect and, also, in the maternal milk. 

The toxic has powerful 

hemagglutination effect, destroys the 

red cells and induces cellular death by 

protein synthesis blockage; also, 

similar to the snake venom, it 

determines the release of antibodies 

and secondary leukocytosis, eventually 

leading to severe infections and sepsis-

related multiple organ failure. 

Ingestion. Symptoms appear after a 

6 hours’ free interval and are initially 

limited to the gastrointestinal tract, 

with swelling and hemorrhage of the 

mucosa, intense burning sensation of 

the mouth and throat, followed by 

diarrhea, vomiting, hematemesis (blood 

vomit) and melena (blood in stool), 

dysphagia. Severe fluid and blood loss 

can lead to hypovolemia with low 

blood pressure and, ultimately, to 

hypovolemic shock, acute hepatic and 

renal failure. 

Inhaling. The first symptoms are 

coughing and fever, followed by acute 

pulmonary edema and adult respiratory 

distress syndrome (ARDS) with a 

severe prognosis in all cases. As the 

proteins composing the ricin are 

potentially allergenic, they can cause 

respiratory symptoms similar to asthma 

and, even anaphylactic shock. 

Skin and eye exposure. If the skin is 

not injured, ricin toxicity is fairly low; 

however, the skin barrier isn’t infallible 

if the toxic is combined with a solvent 

which can be absorbed through it or if 

the contact site is altered in any way 

(rash, injury). In these situations, the 

clinical manifestations include burn-

like pain, important rash with pruritus, 

vesicles or even intense allergic 

reaction. In case of eye exposure, 

symptoms have mild to moderate 

severity, with watering eyes (epiphora), 

swelling, pruritus, conjunctivitis; in 
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Ricina este una dintre cele mai 

toxice substanțe cunoscute până în 

prezent. Este de două ori mai toxică 

decât veninul de cobră și de 6000 de ori 

mai toxică decât stricnina, cianura sau 

acidul cianhidric. Doza letală pentru un 

adult este de 0,30 mg ricină, 

corespunzător a 2-4 semințe de ricin, pe 

cale parenterală, fiind necesare doar 1-

3 micrograme/Kg. Totuși, ingerate, 

semințele de ricin rar pot cauza 

complicații, datorită învelișului dur, ce 

nu poate fi digerat de om. Așadar, este 

necesară administrarea directă a 

toxicului pentru ca acesta să își facă 

efectul. Decesele în urma expunerii la 

ricin pot fi doar intenționate. Nu există 

un antidot disponibil, iar decesul se 

instalează la 4 ore până la 32 de ore, în 

funcție de calea de administrare a 

toxicului. 

Ricina este eliminată lent din 

organism, aceasta fiind preponderent pe 

cale fecală și mai puțin urinară. 

Activitatea plasmatică este lentă, pentru 

ingestia a 30 de semințe de ricin, 

aceasta având valori de 1,5 

micrograme/L în prima zi raportat la 

0,9 micrograme/L în ziua 4, asociată cu 

apariția ricinei în urină la 0,3 

micrograme/L în ziua 3. Ricina trece 

prin bariera placentară, fiind 

embriotoxic și de asemenea poate 

ajunge și în laptele matern. 

Toxina este un puternic 

hemaglutinant, distruge celulele roșii 

ale sângelui, produce moartea celulară 

prin blocarea sintezei proteinelor, dar 

are și proprietăți asemănătoare cu 

toxinele microbiene sau cele din 

veninul de șarpe, declanșând eliberarea 

anticorpilor și producând leucocitoză 

sau chiar mimând forme grave de 

infecții cu insuficiență multiplă de 

organe (sepsis). 

Ingestia. Simptomele apar după un 

case of prolonged exposure with the 

toxin or if a large dose is administered, 

the symptoms become severe, with 

pseudomembranous conjunctivitis, 

retinal hemorrhage, optic nerve damage 

and loss of vision, leading to systemic 

toxicity and death [15]. 

Parenteral exposure. In case of 

intramuscular, intradermal or vascular 

injection, the toxin is rapidly fatal (in 

4-6 hours), due to the violent chain 

reactions induced in the tissues by the 

poison. The injection site appears 

necrotic and the general status of the 

patient deteriorates (weakness, 

dizziness, myalgia and high fever). 

Soon after, the gastrointestinal 

symptoms appear (diarrhea, vomiting, 

abdominal cramps) followed by hepatic 

and renal failure, internal bleeding, 

hypovolemic shock, low blood 

pressure, hemolytic anemia, increased 

rick of DIC, acute pulmonary edema, 

central nervous system inhibition, 

retinal hemorrhages, seizures and, 

finally, death [16]. 

The clinical symptoms of the ricin 

poisoning are unspecific, which makes 

a certainty diagnostic very difficult, 

unless there is a strong suspicion and 

without good knowledge of this 

pathology. This is one of the main 

reasons, combined with the severe 

effects in a short period of time, which 

makes ricin a chemical weapon of high 

effectiveness in the history of armed 

conflicts and, is why, to this day, is still 

a subject of interest. 

Paraclinical diagnosis. Paraclinical 

tests are just as unspecific are the 

clinical ones, usually imitating severe 

sepsis. The elevated hepatic 

transaminases, renal function tests, 

inflammatory markers and white blood 

cells can wrongfully suggest a severe 

infection, while hemolytic anemia, 
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timp liber de cca. 6 ore și se limitează 

inițial la sistemul gastrointestinal. 

Ingestia ricinului cauzează în principal 

inflamația și hemoragia mucoasei 

gastrointestinale cu senzații intense de 

arsură în zona gâtului și a gurii, are vor 

duce la diaree importantă, vomă, 

hematemeză (vomă cu sânge) și melenă 

(sânge în scaun), disfagie. Pierderile 

importante de fluide și de sânge prin 

căile digestive vor duce la hipovolemie 

cu hipotensiune arterială, și apoi la șoc 

hipovolemic, cu insuficiență hepatică 

acută și insuficiență renală acută gravă.  

Inhalarea. Primele simptome sunt 

reprezentate de tuse și febră care vor 

evolua apoi spre edem pulmonar acut și 

sindrom de detresă respiratorie a 

adultului cu un prognostic grav în toate 

cazurile. Proteinele conținute în ricin, 

sunt potențial alergenice, așadar, pot 

cauza simptome respiratorii 

asemănătoare cu cele din astm dar se 

poate ajunge și la șoc anafilactic.  

Expunerea pielii și ochilor. 

Toxicitatea prin expunerea pielii la 

ricina este destul de scăzută dacă pielea 

este integră; totuși, bariera cutanată nu 

este infailibilă dacă este utilizat un 

solvent ce poate fi absorbit prin piele 

sau dacă contactul are loc într-o zonă 

unde pielea este iritată sau cu leziuni 

preexistente. În aceste cazuri, pot 

apărea durerea de tip arsură, iritația 

puternică cu prurit, vezicule sau chiar o 

reacție alergică puternică. În cazul 

expunerii ochilor, manifestările pot fi 

ușoare-moderate, cu lăcrimare, 

inflamație, roșeață, prurit, 

conjunctivită, până la severe, în cazul 

contactului prelungit sau la o doză 

mare, și anume, conjunctivită 

pseudomembranoasă, hemoragii 

retinale, afectarea nervului optic, cu 

pierderea vederii; deasemeni, 

expunerea prelungită a ochilor la ricin, 

modified coagulation tests and acid-

base and hydroelectrolytic imbalance 

are alarm signals. 

There are no specific tests for ricin 

identification; it can be found in urine 

after 3 days since exposure, but only in 

case of ingestion. The possibility of 

using a biopsy for direct confirmation 

of ricin poisoning is one of the projects 

undergoing study.  

To this day, there is no available 

antidote for ricin poisoning. The 

treatment is supportive, with blood 

transfusions, intravenous fluid support, 

airways management, gastric lavage 

and active charcoal – in case of 

ingestion.  

This is why, in most cases, despite 

maximal support, the patients die due 

to MODS; the highest survival rate was 

observed in case of ingestion but, 

usually, with important visceral 

damage. 

 

3.2.2. Q fever. Coxiella burneti 

belongs to the Rickettsia family is the 

causative agent for q Fever, a 

worldwide-spread zoonosis. The 

natural reservoir for C burnetti are, 

mainly, cattle, sheep and goats and, to a 

lesser degree, dogs, cats and birds. The 

infected animals don’t develop the 

disease, but contaminate the 

environment by means of urine, saliva 

and excrements. Human contamination 

is possible by inhaling aerosols. The 

infection manifests with high fever and 

atypical pneumonia, hard to 

differentiate from infections with 

Mycoplasma, Legionella or Chlamydia 

pneumoniae. Rapid progressive clinical 

forms can resemble tularemia or even 

the plague. The germ is resistant to heat 

and desiccation and extremely 

contagious, with a minimum infecting 

dose is of just 1 germ.  
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poate determina toxicitate sistemică și 

deces [15]. 

Administrarea parenterală. 

Administrarea prin injectare 

intramusculară/intradermică sau direct 

în sânge este rapid letală, prin lanțul de 

reacții violente pe care îl declanșează 

otrava odată eliberată în organism. Mai 

precis, în 4-6 ore intervine decesul 

victimei. La locul puncției apare 

necroza țesuturilor interesate. La câteva 

minute după injectare, vor apărea 

fatigabilitatea, vertijul, mialgiile și 

febra ridicată. Ulterior vor apărea 

simptomele gastrointestinale (diaree, 

vomă, crampe abdominale puternice) 

urmate de insuficiență hepatică și 

renală acută, hemoragie internă, șoc 

hipovolemic, hipotensiune arterială, 

anemie hemolitică, risc de coagulare 

intravasculară diseminată, edem 

pulmonar acut, depresia sistemului 

nervos central, hemoragii retiniene, 

convulsii și în final, deces [16]. 

Simptomatologia intoxicației cu 

ricin este deosebit de nespecifică astfel 

încât, un diagnostic de certitudine este 

dificil de efectuat fără cunoștințe în 

domeniu și fără suspiciuni întemeiate. 

Tocmai din această cauză, și datorită 

rezultatelor sigure și în timp scurt, este 

o armă chimică care și-a făcut loc în 

istoria războaielor și încă mai 

reprezintă un subiect de interes în 

domeniu. 

Diagnostic paraclinic. Diagnosticul 

paraclinic este la fel de nespecific ca și 

simptomatologia și poate mima un 

sepsis sever. Vor fi prezente modificări 

ale transaminazelor hepatice, ale 

probelor renale, probele inflamatorii și 

globulele albe sunt mult crescute ceea 

ce poate conduce eronat, diagnosticul 

spre o infecție severă; anemia 

hemolitică și probele de coagulare 

modificate sunt un semnal de alarmă la 

Some of the less common 

complications of the disease are 

hepatitis, endocarditis with negative 

bacterial cultures, aseptic meningitis, 

encephalitis and osteomyelitis.  

 

3.2.3. Brucellosis. Also known as 

Malta or Mediterranean fever, 

Brucellosis is a zoonosis caused by one 

of the six species of Brucellae, a family 

of intracellular Gram-negative 

coccobacilli. Among these, four species 

are pathogen for humans: B melitensis 

(reservoir - goats), B abortus (cattle), B 

suis (pigs) and B canis (dogs). Human 

contamination is possible by 

consumption of infested meat, 

insufficient thermal preparation of 

milk, but is also possible after contact 

with injured skin or airborne. Brucella 

has increased resistance in the 

environment, has an incubation period 

of 8-14 days and the minimum 

infecting dose is of 10-100 bacteria. 

After the incubation period, the disease 

manifests with periodic fever syndrome 

with headaches, myalgia, weakness, 

chills, sweating and cough; in 70% of 

cases, the clinical picture associates 

digestive symptoms and 

hepatosplenomegaly [17]. 

 

3.2.4. Alpha viruses. Alpha viruses 

transmitted by mosquitos cause several 

types of encephalitis: Venezuelan 

Equine Encephalitis - VEE, Eastern 

Equine Encephalitis - EEE and Western 

Equine Encephalitis – WEE; all these 

types are similar epidemiologically, 

with similar contagiosity and 

transmissibility and are hard to 

differentiate clinically. Infection is 

transmitted to humans by mosquito 

bites and epidemics are usually 

preceded by sickness and death of a 

large number of horses. Airborne 
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fel ca și dezechilibrul acido-bazic și 

hidroelectrolitic.  

Nu există probe specifice pentru 

detecția ricinului; acesta apare în urină 

abia la 3 zile de la expunere doar în 

cazul ingestiei. În prezent se lucrează la 

posibilitatea efectuării unei biopsii care 

să poată confirma direct prezența 

ricinului. 

Până în prezent, nu există un antidot 

disponibil pentru intoxicația cu ricin. 

Tratamentul este unul de suport, cu 

administrare de perfuzii pentru 

susținere volemică, transfuzii de sânge, 

management al căilor aeriene, spălaturi 

gastrice și administrare de cărbune 

activ - în cazul ingestiei.  

De cele mai multe ori, în ciuda 

terapiei maximale, pacienții decedează 

prin insuficiență multiplă de organ; cea 

mai mare rată de supraviețuire este în 

cazul ingestiei, dar și în acest caz, 

pacienții pot rămâne cu daune 

permanente importante ale organelor 

interne. 

 

3.2.2. Febra Q. Febra Q este 

cauzată de Coxiella burneti ce aparține 

familiei Rickettsia și este o zoonoză 

răspândită la nivel mondial. Rezervorul 

natural al C burneti este reprezentat de 

vite, oi și capre dar și de câini, pisici 

sau păsări. Animalele infectate nu 

dezvoltă boala dar contaminează 

mediul extern prin urină, salivă sau 

excremente. Transmiterea la om este 

posibilă prin inhalarea aerosolilor. 

Infecția se manifestă printr-o febră 

importantă cu pneumonie atipică greu 

de diferențiat de infecția cu 

mycoplasma, boala Legionarilor sau 

Chlamydia pnemuonia. Formele rapid 

progresive pot să se asemene chiar cu 

tularemia sau ciuma.  

Germenul este rezistent la căldură și 

desicare și este extrem de contagios pe 

contamination is possible, in which 

case the first victims will be human. 

The minimum infecting dose is of 10-

100 pathogens. 

VEE infection in characterized by 

mild to moderate fever, exceptionally 

associating encephalitis. On the other 

hand, EEE and WEE infections mostly 

associate encephalitis [18]. 

There is no specific treatment 

although, alpha-interferon proved 

efficient in animal subjects. There are 

vaccines (with both active and 

inactivated virus) available only for 

risk cases. Prevention in mainly 

focused on vector control and efficient 

disinfection (the virus is sensitive to 

standard disinfection and is destroyed 

after 30 minutes at 800 degrees 

Celsius). 

 

3.2.5. Salmonella. Another 

incapacitating biological agent is the 

Salmonella family. This family 

includes over 2500 species divided in 3 

categories: typhoid, non-typhoid and 

animal. All types of Salmonella are 

foodborne for humans –insufficient 

thermal preparation of food, 

unpasteurized milk, contaminated meat 

(at the source or during processing). 

Refrigeration stops bacterial 

multiplication, but doesn’t destroy it, a 

temperature of at least 56-60 degrees 

Celsius being required for this. 

Salmonella is still the main cause of 

food poisoning. The typhoid types (S 

typhi and paratyphi) cause enteral or 

typhoid fevers. After entry in the 

digestive tract, the germs penetrate the 

enteral mucosa, occupy to the 

mesenteric ganglia, where replicate and 

invade the bloodstream. After a 14 

days’ incubation period, the infection 

debuts with mild fever, with 

progressive increase of the thermal 
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cale aeriană. Doza minim infectantă 

este de doar un singur germen. Alături 

de pneumonie, pot să apară hepatita, 

endocardita cu culturi negative, 

meningita aseptică, encefalita și 

osteomielita, ca și complicații 

neobișnuite.  

 

3.2.3. Bruceloza. Mai este denumită 

și febra de Malta sau febra 

Mediteraneană. Este o zoonoză cauzată 

de una dintre cele șase specii de 

Brucellae, o familie de cocobacili gram 

negativi intracelulari. Patru specii sunt 

patogene pentru om și anume, B 

melitensis (rezervor-capra), B abortus 

(rezervor- vite), B suis (rezervor-

porcine), B canis (rezervor-câinii).  

Transmiterea la om este posibilă 

prin consumul de carne infectată sau 

lapte slab preparate termic dar este 

posibilă și prin contactul cu pielea 

lezată sau pe cale aerogenă. Doza 

minim infectantă este de 10-100 de 

bacterii. Brucella are o mare rezistență 

în mediul extern și la umiditate. 

Perioada de incubație este de 8-14 zile 

după care boala se manifestă ca un 

sindrom febril nespecific cu cefalee, 

mialgii, astenie, frisoane, transpirații și 

tuse; în 70% din cazuri pot apărea 

simptome digestive și 

hepatosplenomegalie [17]. 

 

3.2.4. Virusurile Alfa. Alfa 

virusurile provocate de țânțari cauzează 

Encefalita Cabalină de Venezuela 

(VEE), Encefalita Cabalină de Est 

(EEE) și de Vest (WEE); ele sunt 

similare ca aspecte epidemiologice, 

elemente de contagiozitate și 

transmisibilitate și sunt greu de 

diferențiat clinic. Infecția se transmite 

la om prin mușcătura unei mari 

varietăți de țânțari, iar epidemiile sunt 

precedate de obicei, de îmbolnăvirea și 

values, anorexia, headaches, abdominal 

pain with no enteral transit disorders. A 

week later, the general status of the 

patient collapses, with high fever, 

hepatosplenomegaly and maculo-

papular rash on the abdomen and the 

base of the thorax. Natural evolution is, 

usually, towards convalescence, 

although there is a chance of 

complications, such as hemorrhage or 

intestinal perforation. Clinical healing 

doesn’t coincide with the 

bacteriological one, with a 5% of 

patients remaining fecal chronic 

carriers. 

Non-typhoid types cause acute 

gastroenteritis. After a 10 to 48-hours 

incubation period, the clinical 

symptoms appear, with fever, lack of 

appetite, colicative abdominal pain, 

watery diarrhea and vomiting which 

disappear after 2-4 days of diet and 

appropriate fluid intake. Antibiotics 

don’t influence the progression of the 

illness and can prologue bacterial 

carriage [19].  

As a biological agent, Salmonella is 

very easy to procure and can be used to 

contaminate the food supply for 

restaurants or touristic areas; such an 

event occurred more than once in the 

US, which lead to the placing of 

Salmonella in the group of biological 

agents with incapacitating and 

epidemic risk. 

 

3.2.6. Cholera. The Vibrio bacterial 

genus includes Gram-negative bacilli, 

comma-shaped, mobile by use of 

flagella with vivid rolling moves, all 

aquatic microorganisms. The causal 

agent of cholera is Vibrio cholerae, an 

unpretentious bacterium, relatively 

sensitive to solar light and heat, which 

lives in sweet waters.  

The natural reservoir are ill patients, 
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moartea unui număr mare de cabaline.  

Transmiterea prin aerosoli este 

posibilă, caz în care, primele victime 

vor fi cele umane. Doza minimă 

infectantă este de 10-100 de patogeni. 

Infecția cu VEE se manifestă ca o 

afecțiune febrilă ușoară spre medie, 

encefalita apărând doar la un procent 

mic de pacienți. Infecțiile cu EEE/WEE 

manifestă în primul rând encefalită 

[18].  

Nu există un tratament specific deși 

s-a demonstrat eficiența tratamentului 

cu alfa-interferon la animale. Există de 

asemenea și un vaccin viu atenuat și 

unul inactivat care sunt disponibile 

pentru cazurile de risc. Profilaxia se 

axează în primul rând pe controlul 

vectorilor și dezinfecția eficientă 

(virusul este sensibil la dezinfecția 

standard și este distrus la 800 grade 

Celsius timp de 30 de minute). 

 

3.2.5. Salmonella. Un alt agent 

biologic incapacitant este reprezentat 

de familia Salmonella. Această familie 

aparține ordinului Enterobacteriaceae și 

găzduiește peste 2500 de tulpini 

împărțite în 3 categorii: tulpinile 

tifoide, non-tifoide și animale. Toate 

tipurile de Salmonella infectează gazda 

umană prin poarta de intrare digestivă - 

alimente contaminate, slab sau deloc 

preparate termic, lapte nepasteurizat, 

carne contaminată la sursă sau în 

timpul procesării. Refrigerarea oprește 

reproducerea bacteriei, dar nu o 

distruge. Este necesară o temperatură 

de 56-60 de grade pentru a o elimina. 

Salmonella este în continuare prima 

cauză a toxiinfecțiilor alimentare. 

Tulpinile tifoide (S typhi și S 

paratyphi) cauzează febrele enterice 

sau febrele tifoide. După intrarea în 

sistemul digestiv, acestea penetrează 

mucoasa intestinală, se cantonează în 

which contaminate the environment 

with fecal matters (an illness 

characteristic to the poor communities, 

with precarious hygiene), but the 

infection can also occur after 

consumption of contaminated food or 

water. 

The choleric vibrion produces a 

neuraminidase which destroys the 

intestinal protective mucus and an 

enterotoxin causing fluid loss. The 

clinical symptoms appear after 2 to 5 

days of incubation, with watery 

diarrhea, vomiting, hydroelectrolytic 

loss of approx. 1 liter per hour. The 

watery stool without inflammatory 

reaction and mucous floaters constitute 

the pathognomonic signs. Cholera 

patients don’t show fever, rectal 

tenesmus or abdominal pain. 

Cholera remains one of the few 

illnesses with an international 

quarantine regime. The attenuated 

vaccine offers protection for 6 months 

and is reserved for inhabitants of 

endemic areas and for tourists traveling 

to these areas [20]. 

This pathogen has been studied as a 

possible biological agent in Japan, 

during the second World War and in 

South Africa during the African Civil 

War. These days, there are data 

mentioning that Irak and North Korea 

are studying the possibility of using the 

choleric vibrion as short-tern 

incapacitating agent. 

 

3.2.7. Staphylococcus enterotoxins. 

Staphylococcus genus consists of 

Gram-positive cocci, catalase positive, 

with three pathogenic species: S 

aureus, S epidermitis and S 

saprophyticus. These bacteria produce 

over 20 types of enterotoxins, among 

which the most infamous are type A - 

causing the most frequent 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nicoleta-Elena HEGHEȘ, Mădălina-Maria DIAC, Cristina-Gabriela ȘCHIOPU 

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

100 

ganglionii mezenterici unde se 

multiplică și invadează circulația 

sangvină. După o perioadă de incubație 

de 14 zile apare o stare subfebrilă, cu 

creșterea progresivă a valorilor termice, 

anorexie, cefalee, dureri abdominale 

fără probleme de tranzit. După o 

săptămână starea generală devine 

puternic influențată, cu febră mare în 

platou, hepato-spleno-megalie și 

apariția unor leziuni maculo-papuloase 

pe abdomen și baza toracelui. Evoluția 

este de obicei spre convalescență deși 

există posibilitatea apariției 

complicațiilor cu este hemoragia sau 

perforația intestinală. Vindecarea 

clinică nu coincide cu vindecarea 

bacteriologică, 5% dintre bolnavi 

rămânând purtători cronici fecali. 

Tulpinile netifoide cauzează 

gastroenteritele acute. După o incubație 

de 10-48 de ore, apar febra, inapetența, 

durerile abdominale colicative, diaree 

profuză apoasă și vărsături care dispar 

după 2-4 zile de regim alimentar si 

rehidratare corespunzătoare. 

Antibioticele nu scurtează evoluția 

bolii și pot prelungi portajul bacteriei 

[19]. 

Ca și agent biologic, este foarte ușor 

de procurat și poate fi folosită pentru 

contaminarea surselor de alimente din 

restaurante, tabere, zone turistice; acest 

lucru s-a și întâmplat de mai multe ori 

în SUA, fapt care a dus la încadrarea 

tipului Salmonella în grupul agenților 

biologici cu risc incapacitant și 

epidemic. 

 

3.2.6. Holera. Genul de bacterii 

Vibrio cuprinde bacili gram-negativi, 

încurbați în formă de virgulă, mobili 

prin flageli cu mișcări vii de 

rostogolire. Există mai multe specii, 

toate fiind microorganisme acvatice. 

Agentul patogen al holerei este Vibrio 

staphylococcus-related food 

poisonings, type F - causing toxic 

shock and type B - with the potential of 

becoming a biological weapon.  

Staphylococcus enterotoxins are 

resistant to heat, large variations of pH 

and to the action of digestive enzymes 

and have pyrogenic and emetic effect 

(produce fever and vomiting). Type B 

of enterotoxin can also act as a 

superantigen by stimulating the T cells, 

releasing cytokines and inducing toxic 

shock. 

Inhaling the enterotoxin causes 

dyspnea, fever, thoracic pain and 

gastrointestinal damage, evolving 

within 48 hours to hemorrhagic 

pulmonary edema, respiratory distress 

syndrome, toxic shock and death. 

There is no specific treatment 

available, only supportive, 

symptomatic. Besides drug therapy, it 

is necessary to remove the 

contaminated clothing and skin 

washing and disinfecting [21]. 

 

3.2.8. Escherichia coli O157:H7 

Enterotoxigenic. This specie of E coli 

causes digestive infections, especially 

in people with precarious hygiene; 

human infection can occur by 

consumption of contaminated food or 

by means of fecal-oral contamination. 

After a period of incubation of 1 to 3 

days, symptoms like profuse diarrhea 

with abdominal cramps, fever, nausea, 

vomiting, intense headache and 

muscular pain appear, lasting between 

3-4 days and several weeks. Recovery, 

in most cases, is with “restitution ad 

integrum” with only support therapy; in 

very few cases, antibiotics are needed. 

E coli enterotoxigenic in an 

incapacitating agent, which can be used 

for contamination of water or food 

supply. 
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cholerae, o bacterie nepretențioasă și 

relativ sensibilă la lumina solară, 

căldură uscată și umedă, care trăiește 

de obicei în apele dulci. 

Rezervorul natural este reprezentat 

de bolnavii de holeră care 

contaminează mediul cu materii fecale 

(boala comunităților sărace, cu igienă 

precară) dar infecția se poate contacta 

și prin consumul de fructe de mare 

nepreparate termic, apa netratată, 

alimente nepreparate sau 

nepasteurizate.  

Vibrionul holeric produce o 

neuraminidază care distruge mucusul 

protector intestinal și o enetrotoxină 

care provoacă pierderile de apă din 

organism. Boala apare după 2-5 zile de 

incubație și se manifestă cu diaree 

apoasă, vomă, pierderi 

hidroelectrolitice de aproximativ 1 litru 

pe oră. Scaunele apoase, fără reacție 

inflamatorie cu flocoane de mucus care 

plutesc reprezintă unul din semnele 

patognomonice. Bolnavii de holeră nu 

vor prezenta febră, tenesme rectale sau 

dureri abdominale. 

Holera a rămas una dintre cele 

câteva boli cu regim de carantină 

internațională, iar vaccinul viu atenuat 

existent oferă protecție pentru 6 luni și 

este rezervat locuitorilor din zonele 

endemice și turiștilor care călătoresc în 

aceste zone [20]. 

Acest patogen a fost studiat ca un 

posibil agent biologic în Japonia, în 

timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial și în Africa de Sud în timpul 

Războiului Civil African. În prezent, 

există informații conform cărora, Irak 

și Coreea de Nord studiază 

posibilitățile de utilizare a vibrionului 

holeric ca agent incapacitant de termen 

scurt. 

 

 

 

3.3. C risk category 

 

3.3.1. Nipah virus. Human infection 

occurs after contact with infected pigs 

or consumption of infected meat. It 

appears that the natural reservoir is the 

bat, which contaminate fruits with their 

saliva. There have also been report of 

direct human to human transmission.  

The incubation period is of 5-14 

days, followed by fever, headache and 

confusion. The clinical picture is 

dominated by the symptoms of 

encephalitis which can lead to coma in 

only 24-48 hours (virus detection in the 

cerebrospinal fluid (CSF) associated a 

very high mortality). In a small percent 

of patients, respiratory distress was 

noted and in 55% of them, tachycardia, 

high blood pressure, non-reactive 

pupils and myoclonus.  

Mortality reaches 40%, and about 

19% of the patients who survive can 

suffer mild neurological sequelae. 

More than this, after 13 to 39 days, 

convalescent patients can suffer 

infectious rebound, especially in 

patients who had mild forms of illness; 

reinfection symptoms can comprise of 

headaches, neurological changes, 

seizures, dizziness or myoclonus. In 

one study, from the 12 patients with a 

second infection, 2 had died [22]. 

For the time being, the only 

available treatment is the supportive 

one. “In vivo” experiments proved the 

efficiency of ribavirin, but human 

testing is still not finished. Passive 

immunization with Hipah Virus 

monoclonal antibodies anti-

glycoprotein G has been studied in 

post-exposure cases and appear to show 

satisfactory results. 
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3.2.7. Enterotoxinele stafilococice. 

Genul Staphylococcus reprezintă un 

grup de coci gram pozitivi, catalazo-

pozitivi. Trei specii patogenice și 

anume S aureus, S epidermitis și S 

saprophyticus. Aceste bacterii produc 

peste 20 de tipuri de enterotoxine din 

care mai cunoscute, sunt enterotoxina 

A care provoacă cele mai dese 

intoxicații alimentare legată de 

stafilococi, enterotoxina F, cunoscută 

ca și cauzant alsindromului de șoc toxic 

și enterotoxina B care are potențialul de 

a deveni armă biologică. Riscul este 

unul de a produce incapacitate mai 

mult decât mortalitate.  

Enterotoxinele stafilococice sunt 

rezistente la căldură și într-un interval 

mare de pH, respectiv la pepsină și 

tripsină (enzime digestive). Toxinele 

sunt de asemenea pirogene (produc 

febră) și emetice (produc vomă). 

Enterotoxina B este considerată și un 

superantigen deoarece, stimulează 

masiv celulele T cu eliberare de 

citokine și apariția șocului toxic.  

Inhalarea enterotoxinei provoacă 

dispneee, febră, dureri toracice și 

afectare gastrointestinală care se 

complică în cca 48 de ore cu edem 

pulmonar hemoragic, sindrom de 

detresă respiratorie, șoc toxic și exitus.  

Nu există un tratament specific ci 

doar unul suportiv, simptomatic. Pe 

lângă terapia medicamentoasă este 

necesară îndepărtarea hainelor 

contaminate și spălarea și dezinfectarea 

pielii [21]. 

 

3.2.8. Escherichia coli O157:H7 

Enterotoxigen. Această tulpina de E 

colli provoacă infecții digestive mai 

ales în condiții de igienă precară, prin 

consumul de alimente sau băuturi 

contaminate sau prin transmitere fecal-

 

3.3.2. Hanta Virus. Hanta virus in a 

reverse transcribing ARN-virus, part of 

the Bunyaviridae family. The natural 

reservoir for these bacteria are rodents, 

which transmit the infection to humans 

by environmental contamination with 

saliva, urine or feces od directly 

through their bite. The most frequent 

infections occur in forest areas, 

mountains or in rural areas, with a large 

number of farms. Among the species of 

this family, 2 cause the most severe 

illnesses: 

- Hantavirus pulmonary syndrome: 

incubation period ranges from 1 to 8 

weeks; the initial clinical picture 

comprises of fever, myalgia and 

weakness associated with dizziness, 

headaches, nausea and vomiting; 4 to 

10 days after the first symptoms, we 

can notice coughing, dyspnea and 

thoracic pain, with respiratory 

impairment, markers of a massive 

pulmonary edema. There is no specific 

treatment, only supportive which, 

administered from the first symptoms, 

can reduce mortality to 38%. 

- Hanta Hemorrhagic fever cu 

Renal failure is a clinical entity caused 

by Dobrava or Hantaan types of virus: 

incubation period is of 1-2 weeks after 

which, the infection causes severe 

headaches, abdominal pain, chills, 

fever, vision impairments; later, the 

symptoms change towards arterial 

hypotension, vascular injury with 

hemorrhages and acute renal failure, 

leading to death by shock. Just like the 

precedent, no specific treatment is 

available for this illness, only support 

therapy which needs to be applied from 

the first symptoms and which usually 

requires the association of dialysis. 

Recovery can take from several weeks 

to a few months [23]. 
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orală prin elemente ale mediului 

contaminate cu secreții animale sau 

umane. 

După o perioadă de incubație de 

aproximativ 1-3 zile, apare o diaree 

profuză însoțită de crampe abdominale, 

febră, grețuri, vărsături, cefalee intensă, 

febră și dureri musculare care pot dura 

între 3-4 zile și câteva săptămâni. 

Recuperarea în cele mai multe cazuri 

este ad-integrum, cu tratament de 

suport, foarte rar fiind necesară 

administrarea antibioticelor. E colli 

enterotoxigen, reprezintă un agent 

incapacitant care poate fi utilizat pentru 

a contamina sursele de apă sau 

alimente de bază. 

 

3.3. Categoria C de risc 

 

3.3.1. Virusul Nipah. Transmiterea 

la om se face prin contactul cu porcine 

infectate, consumul cărnii infectate, 

deși, se pare că, rezervorul natural al 

acestui virus este reprezentat de lilieci. 

Aceștia contaminează fructele pe care 

le consumă cu salivă, transmițând astfel 

direct, infecția la om. Au fost raportate 

și cazuri de transmitere interumană. 

Durata de incubație este de 5 până 

la 14 zile, urmată de apariția febrei, a 

cefaleei, dezorientării și confuziei. 

Tabloul clinic este dominat de apariția 

encefalitei care în decurs de 24-48 de 

ore, poate duce la comă (detecția 

virusului în LCR este asociată cu 

mortalitate înaltă). Pentru o mică parte 

din pacienți, a fost notată apariția 

tulburărilor respiratorii. 55% dintre 

pacienți prezintă tahicardie, 

hipertensiune, pupile areactive și 

mioclonii.  

Mortalitatea este de 40% iar un 

procent de 19% din pacienții care 

supraviețuiesc, prezintă sechele 

neurologice ușoare. Mai mult decât 

Taking into consideration that this 

virus in easy to obtain and reproduce in 

a laboratory and the absence of specific 

treatment or vaccine, associated with 

high mortality, it can be easily 

considered a serious threat to 

biosecurity. 

 

3.3.3. Genetically modified 

biological agents. Although, for a long 

period of time, this subject has been 

considered to be part of the great 

mysteries or part of the conspiracy 

theories, several discrepancies in the 

following of Biological Weapons 

Convention, the fall of the former 

USSR and the fulminant progression in 

the field of molecular and biological 

genetics have brought this subject into 

the spotlight [24]. 

As far as the possibilities of genetic 

modification of microorganisms and 

the hostile potential of these changes, 

there are certain technologies already 

available that should be reminded: 

Transfer of genetic material with the 

possible transfer of the virulence 

plasmids between microorganisms, 

causing an illness without the 

possibility of detecting the real 

causative agent and alteration of R 

plasmids, responsible of the 

microorganisms’ sensibility to 

antibiotics; the literature already 

mentions studies according to which 

there have already been created 

pathogens with resistance to over 17 

types of antibiotics [25]. 

Artificial synthesis of viruses has 

been a reality since 2002, when the 

poliomyelitis virus was successfully 

created in a laboratory, without using 

living cells followed, in 2005, by the 

yellow fever virus. Currently, there are 

studies trying to artificially reproduce 

genetic mutation which occur naturally 
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atât, în decurs de 13-39 de zile de la 

trecerea prin boală, pacienții 

convalescenți pot prezenta recăderi ale 

infecției, mai ales la cei la care prima 

infecție s-a manifestat mai ușor; 

simptomele recăderii pot include 

cefalee, semne neurologice, convulsii, 

amețeli sau mioclonii. Din 12 pacienți 

cu recădere, 2 au decedat [22]. 

Momentan, tratamentul este doar cel 

de suport. Experimentele in vitro au 

demonstrat eficiența utilizării 

ribavirinei dar administrarea la oameni 

este încă în studiu. Imunizarea pasivă 

cu anticorpi monoclonali anti-

glicoproeina G a virusului Nipah a fost 

studiată pe cazuri post-expunere și se 

pare că ar avea un rezultat satisfăcător. 

 

3.3.2. Virusul Hanta. Este un virus 

ARN monocatenar de sens invers din 

familia Bunyaviridae. Rezervorul lor 

natural sunt rozătoarele care transmit 

infecția la om prin contaminarea 

mediului cu salivă, urină sau materii 

fecale (consumul de alimente 

contaminate, atingerea obiectelor 

contaminate, inhalarea particulelor) sau 

chiar direct prin mușcătură. Cele mai 

frecvente infecții sunt întâlnite în 

zonele împădurite, muntoase, sau în 

zonele rurale, cu multe ferme. Două 

tulpini ale virusului dau cele mai grave 

forme de boală, acestea fiind: 

- Sindromul Pulmonar Hantavirus: 

perioada de incubație poate să dureze 

între 1 și 8 săptămâni; tabloul clinic 

inițial include febră, mialgii și 

fatigabilitate dar și amețeli, cefalee 

greață și vărsături. La 4-10 zile de la 

instalarea primelor simptome, apare 

tusea, dispneea și durerile toracice cu 

senzația de imposibilitate de a respira 

normal. Aceste semne se datorează 

edemului pulmonar important. Nu 

există tratament sau vaccin specific ci 

in certain virus types, especially the flu 

virus; preliminary results show that the 

modified versions have a much higher 

virulence then the originals. 

The future of biosecurity isn’t 

bright, as talks are on the way of a 

botulin supertoxin with lethal effects or 

of the so-called ethnic bombs – 

pathogens with a specifically genetic 

programing to cause illness only in 

certain individuals, based on criteria 

like race, ethnicity or other group 

characteristics. 

 

Conclusions 

 

The terrorism evolution towards a 

mass-destruction phenomenon is a 

reality of the modern international 

society. 

The scenario of using biologic 

weapons is the darkest of all, due to the 

epidemiological factors, low costs and 

minimum requirements – advantages 

for the possible criminals. Long term 

consequences, with collapse of defense 

and control systems, economic effects 

and the low training level of the 

medical personnel in this domain bring 

a substantial darker note to this 

scenario. 

Bioterrorism is a domain which 

requires a multidisciplinary approach; 

the first line of defense is the medical 

system which should use all possible 

resources to save human lives. Through 

the understanding of the whole 

epidemiological context of the 

infectious diseases with a risk-factor, a 

prevention strategy can be prepared for 

an efficient intervention, proportional 

to the magnitude of such a 

phenomenon. 

Aside from the major disease caused 

by the etiological agents which are part 

of the risk categories, the evolution of 
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doar un tratament suportiv, care, 

administrat de la primele simptome, 

poate reduce mortalitatea la 38%. 

- Febra Hemoragică Hanta 

asociată cu Sindromul de Insuficiență 

Renală, este produs de tulpinile 

Dobrava și Hantaan: perioada de 

incubație este de 1-2 săptămâni după 

care, infecția debutează cu cefalee 

intense, dureri abdominale, frisoane și 

febră, tulburări de vedere; evoluția 

simptomatologiei virează spre 

hipotensiune arterială, leziuni vasculare 

cu hemoragii, insuficiență renală acută 

care poate duce la exitus prin șoc. Nu 

există terapie specifică sau vaccin ci 

doar tratament suportiv, necesar a fi 

aplicat de la primele semne și care, 

necesită adiția dializei în completare. 

Convalescența poate dura de la câteva 

săptămâni la câteva luni [23]. 

Riscul ca un virus Hanta să fie 

armat este relativ mic; totuși, este ușor 

de obținut din natură, ar putea fi 

reprodus în laborator și lipsa 

tratamentului sau a vaccinului și 

mortalitatea medie sunt caracteristici 

care îl recomandă ca o posibilă 

amenințare la adresa biosecurității. 

 

3.3.3. Agenții biologici modificați 

genetic. Deși multă vreme acest subiect 

a fost considerat unul de domeniul 

marilor mistere și conspirații, unele 

inadvertențe privitoare la respectarea 

normelor Tratatului de Neproliferare al 

Armelor Biologice, căderea fostei 

URSS și evoluția fulminantă a 

cercetărilor în genetica moleculară și 

biologică, au adus acest subiect într-o 

realitate destul de îngrijorătoare [24]. 

În ceea ce privește posibilitățile de 

modificare genetică a 

microorganismelor și potențialul ostil 

al acestor modificări, trebuie amintite 

tehnologiile deja certificate. 

modern genetics and biology has 

significantly increased the threat to 

biosecurity.  

International cooperation and 

leveling the level of scientific and legal 

knowledge in the field of biologic 

weapons is essential for the 

development of a safety network, for 

the purpose of insuring people safety 

and discouraging attempts to use 

unconventional weapons at this 

moment in history when, terrorism is 

the biggest threat for national and 

global security. 
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reprezintă atuuri pentru potențialii 

infractori; consecințele pe termen lung, 

prăbușirea sistemelor de apărare și 

control, efectele economice și gradul 

mic de pregătire al sistemelor medicale 

în domeniu, aduc un aport substanțial 

scenariului nefast al acestui concept. 

Bioterorismul este un domeniu ce 

necesită o abordare multidisciplinară; 

biosecuritatea are ca primă linie 

defensivă sistemul medical care trebuie 

să valorifice la maxim toate resursele în 

interesul salvării de vieți omenești. Mai 

mult, prin înțelegerea întregului context 

epidemiologic al bolilor infecțioase de 

risc, se poate pregăti o strategie de 

prevenție și intervenție eficientă și 

proporțională cu magnitudinea unui 

astfel de fenomen. 

Pe lângă afecțiunile majore 

provocate de agenții etiologici care fac 

parte din toate categoriile de risc, 

evoluția geneticii moleculare și 

biologice, a sporit semnificativ, 

amenințarea la adresa biosecurității. 

Cooperarea internațională și 

uniformizarea cunoștințelor științifice 

și legale în domeniul armelor biologice 

este esențială pentru dezvoltarea unei 

rețele de siguranță care să asigure 

securitatea populației și să descurajeze 

motivațiile și tentativele de utilizare a 

armelor neconvenționale, atât în spațiul 

național cât și internațional, acum când, 

activitatea teroristă reprezintă cea mai 

mare amenințare la adresa siguranței 

naționale și globale. 
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Rezumat: În lucrarea prezentă am 

examinat conținutul constitutiv al 

infracțiunii de influențarea declarațiilor, 

având în vedere incriminarea prevăzută în 

noul Cod penal român. În cadrul 

examinării am făcut trimitere la practica 

judiciară în materie adoptată de către 

instanțele de judecată din România. 

Elementele de noutate constau în analiza 

efectuată, precum și în examinarea 

comparativă ce a avut în vedere dispozițiile 

cuprinse în legea în vigoare și legea 

anterioară, analiză utilă în practica 

judiciară, în procesul de identificare și 

aplicare a legii penale mai favorabile. 

Lucrarea poate fi utilă mediului 

universitar, precum și practicienilor în 

domeniu. 

 

Cuvinte cheie: infracțiune; latura 

obiectivă; latura subiectivă. 

 

 

Introducere 

 

Infracțiunea de influențare a 

declarațiilor face parte din grupul de 

infracțiuni contra înfăptuirii justiției, 

prevăzute în Titlul IV din Partea 

specială a Codului penal român, cu 

aceeași denumire marginală, în art. 272. 

Dacă ne referim strict la titlul 

marginal, infracțiunea de influențarea 

declarațiilor, reprezintă un element de 
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Introduction 

 

The offense of influencing the 

statements is part of the group of 

offenses against justice, provided in 

Title IV of the Special Part of the 

Romanian Criminal Code, with the 

same marginal title, in art. 272. 

If we strictly refer to the marginal 

title, the offense of influencing the 

statements is an element of novelty in 
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noutate în legea română. În același 

timp, dacă avem în vedere conținutul 

juridic, observăm că acesta înglobează 

unele dispoziții din Codul penal din 

1969, respectiv, ale art. 261 (încercarea 

de a determina mărturia mincinoasă) și 

art. 2611 (împiedicarea participării la 

proces), la care se adaugă și alte 

dispoziții. 

Potrivit dispozițiilor la care am făcut 

referire, infracțiunea se va reține în 

ipoteza în care subiectul activ încearcă 

să determine sau determină o altă 

persoană, indiferent de calitatea 

acesteia, prin corupere, prin 

constrângere ori prin altă faptă cu efect 

vădit intimidant, săvârșită asupra sa ori 

asupra unui membru de familie al 

acesteia, să nu sesizeze organele de 

urmărire penală, să nu dea declarații, să 

își retragă declarațiile, să dea declarații 

mincinoase ori să nu prezinte probe, 

într-o cauză penală, civilă sau în orice 

altă procedură judiciară. 

În ipoteza în care actul de intimidare 

sau corupere constituie prin el însuși o 

infracțiune, se vor aplica regulile 

privind concursul de infracțiuni.  

Nu constituie infracțiune înțelegerea 

patrimonială dintre infractor și persoana 

vătămată, intervenită în cazul 

infracțiunilor pentru care acțiunea 

penală se pune în mișcare la plângerea 

prealabilă sau pentru care intervine 

împăcarea.  

În expunerea de motive se arată că 

fapta „Reprezintă o incriminare nouă ce 

pornește de la actuala reglementare a 

infracțiunii de încercare de determinare 

a mărturiei mincinoase pe care însă o 

dezvoltă valorificând unele 

reglementări similare întâlnite în 

codurile penale europene. 

Reglementarea vizează atât 

încercarea de a determina cât și 

determinarea unei persoane, indiferent 

the Romanian law. At the same time, 

if we consider the legal content, we 

observe that it includes some 

provisions of the Criminal Code of 

1969, respectively, of art. 261 

(attempt to determine the false 

testimony) and art. 2611 (impediment 

to participation in the process), plus 

other provisions. 

According to the provisions to 

which we refer, the offense will be 

retained in the event that the subject is 

attempting determine or determine 

another person, regardless of its 

quality, by corruption, constraint or 

other detriment with manifestly 

intimidating action committed against 

him or on a member of his family, not 

to seize criminal proceedings, not to 

make statements, to withdraw his 

statements, to make litigious 

statements or not to submit evidence 

in a criminal, civil or any other 

judicial procedure. 

If the act of intimidation or 

corruption is in itself a crime, the 

rules on the offense concurrence will 

apply. 

The patrimonial understanding 

between the offender and the injured 

party is not a criminal offense in the 

case of criminal offenses for which 

the criminal action is initiated in the 

preliminary complaint or for which 

reconciliation occurs. 

In the explanatory memorandum, it 

is shown that the act “represents a 

new incrimination that starts from the 

current regulation of the crime of 

attempt to determine the false 

testimony which it develops, 

however, by valuing some similar 

regulations encountered in the 

European criminal codes. 

The regulation seeks to determine 

both the attempt to determination and 
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de calitatea acesteia, nu numai să dea 

declarații mincinoase dar și să nu 

sesizeze organele de urmărire penală, să 

nu dea declarații, să își retragă 

declarațiile ori să nu prezinte probe, 

într-o cauză penală, civilă sau în orice 

altă procedură judiciară. Scopul urmărit 

prin această incriminare este acela de a 

întări garantarea accesului liber la 

justiție prin protejarea libertății oricărei 

persoane de a se adresa justiției și de a 

da declarație ori de a înfățișa probele pe 

care le consideră necesare în raport cu 

interesele sale, independent de orice 

formă de presiune exercitată din partea 

vreunui terț, fie asupra sa, fie asupra 

membrilor de familie. 

Importanța și necesitatea 

incriminării unor asemenea fapte sunt 

pe deplin justificate de fenomenul 

actual al criminalității și de presiunile 

asupra celor care pot contribui la 

înfăptuirea justiției, dreptul comparat 

subliniind că legislațiile europene au 

introdus, unele destul de recent, 

reglementări similare în codurile lor 

penale. Aici avem în vedere §160 din 

codul penal german, art. 464 din codul 

penal spaniol, art. 377bis din codul 

penal italian (introdus prin Legea nr. 63 

din 1 martie 2001 privind 

corectitudinea procesuală), art. 434-5, 

art. 434-8, art. 434-15 din codul penal 

francez (texte introduse prin Ordonanța 

nr. 2000-916 din 19 septembrie 2000 în 

vigoare de la 1 ianuarie 2002) și 

Capitolul 15 - Secțiunea 9 din codul 

penal finlandez (introdus prin Legea nr. 

563 din 1998)” [1]. 

Într-o examinare amplă care vizează 

rațiunea incriminării acestei fapte și 

valoarea socială protejată, în doctrină se 

susține că „Infracțiunea de influențare a 

declarațiilor incriminează în mod 

distinct o faptă care, în plan conceptual, 

este bivalentă din perspectiva posibilei 

the determination of a person, 

regardless of the quality of the person, 

not only to make litigious statements, 

but also to not notify the bodies of 

criminal investigation, not to make 

statements, to withdraw their 

statements or not to submit evidence, 

in a criminal, civil or any other 

judicial procedure. The aim pursued 

by this incrimination is to strengthen 

the guarantee of free access to justice 

by protecting the freedom of any 

person to appeal to justice and to 

make a statement or present the 

evidence he deems necessary in 

relation to his interests, regardless of 

any form of pressure exerted by a 

third party, either on him or on family 

members. 

The importance and necessity of 

incriminating such acts are fully 

justified by the current phenomenon 

of criminality and by the pressures on 

those who can contribute to justice, 

the comparative law highlighting that 

the European laws introduced, quite 

recently, similar regulations in their 

criminal codes. Here we are referring 

to §160 of the German Criminal 

Code, art. 464 of the Spanish 

Criminal Code, art. 377bis of the 

Italian Criminal Code (introduced by 

Law No 63 of 1 March 2001 on 

procedural fairness), art. 434-5, art. 

434-8, art. 434-15 of the French 

Criminal Code (texts introduced by 

Order No 2000-916 of 19 September 

2000 in force since 1 January 2002) 

and Chapter 15 - Section 9 of the 

Finnish Criminal Code (introduced by 

Law No 563 of 1998) [1]. 

In a wide-ranging examination of 

the reason for incriminating this deed 

and of the socially protected value, 

the doctrine states that “The offense 

of influencing statements clearly 
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sale semnificații juridice.  

În reglementarea anterioară, doar 

încercarea de a determina mărturia 

mincinoasă era sancționată într-o 

manieră similară. Celelalte conduite de 

acest gen puteau fi încadrate la șantaj, 

luare de mită etc., sub rezerva 

îndeplinirii celorlalte condiții de 

tipicitate.   

Trebuie, așadar, remarcat că rațiunea 

incriminării art. 261 C. pen. anterior 

pare să nu se mai suprapună peste 

incriminarea acestei noi infracțiuni 

corespondente. Astfel, în opinia 

noastră, noul text de incriminare diferă 

semnificativ de rațiunea incriminării și 

conținutul faptei incriminate de art. 261 

C. pen. anterior. 

Sintetic, art. 272 NCP incriminează 

atât încercarea de a determina prin 

constrângere sau corupere un potențial 

martor să declarații mincinoase (așa 

cum era incriminată fapta și în art. 261 

C. pen. anterior), cât și constrângerea 

unei persoane să nu sesizeze organele 

de urmărire penală, să nu dea declarații, 

să își retragă declarațiile, să dea 

declarații mincinoase ori să nu prezinte 

probe, într-o cauză penală, civilă sau în 

orice altă procedură judiciară (ca forme 

particulare de șantajare a acelei 

persoane)” [2]. 

Referindu-se la expunerea de 

motive, aceeași autor critică scopul 

urmărit prin incriminare  menționat 

expres de autorii codului, apreciind că 

„Deși putem fi de acord cu această 

justificare, credem că accentul ar fi 

trebuit să cadă mai mult pe efectele pe 

care asemenea influențe le pot produce 

asupra actului de justiție, prin 

compromiterea aflării adevărului într-o 

anumită procedură judiciară.  

Sub același aspect al motivației, 

sesizăm că, atunci când influențarea se 

face prin constrângere, infracțiunea 

incriminates an act which, 

conceptually, is bivalent from the 

point of view of its possible legal 

significance. 

In the previous regulation, only the 

attempt of determining false 

testimony was sanctioned in a similar 

way. Other such behaviors could be 

classified as blackmail, bribery, etc., 

subject to the fulfillment of other 

typical conditions. 

It should therefore be noted that 

the reason of incrimination of art. 261 

of previous Criminal Code seems to 

no longer overlap with the 

incrimination of this new 

correspondent offense. Thus, in our 

opinion, the new text of incrimination 

differs significantly from the reason 

of incrimination and the content of the 

offense incriminated by art. 261 of the 

previous Criminal Code. 

Synthetically, art. 272 of the New 

Criminal Code incriminates both the 

attempt to determine by coercion or 

corruption the potential witness to 

give false statements (as the act was 

incriminated in article 261 of the 

previous Criminal Code) and the 

coercion of a person not to notify the 

criminal investigation bodies, not to 

make statements, to withdraw 

statements, to make litigious 

statements or not to submit evidence 

in a criminal, civil or any other 

judicial procedure (as particular forms 

of blackmailing that person)”. [2] 

Referring to the explanatory 

memorandum, the same author 

criticizes the aim pursued by 

incrimination expressly mentioned by 

the authors of the code, considering 

that “While we can agree with this 

justification, we believe that the focus 

should have been more on the effects 

that such influences can bring upon 
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reprezintă, de fapt, o formă particulară 

de șantaj [2], ce are ca obiect obținerea 

unei conduite din partea victimei care 

poate compromite actul de justiție. Cu 

toate acestea, prin incriminarea din art. 

272 NCP legiuitorul a vrut să grupeze și 

acest tip de conduite ce ar fi putut pune 

în discuție actul de justiție. Prin această 

abordare, legiuitorul sugerează că, în 

acest caz, înfăptuirea justiției (ca 

valoare socială supraindividuală)) 

primează în fața valorii sociale 

individuale (personale) a libertății 

psihice. De aceea, faptele au fost 

detașate din tipicitatea șantajului, fiind 

incriminate în mod distinct și 

poziționate în acest capitol” [3]. 

În baza analizei efectuate, aceeași 

autori concluzionează „că această 

tehnică a incriminării distincte probează 

cât se poate de clar că valoarea socială 

protejată de către norma de incriminare 

este buna înfăptuire a justiției. Mai 

mult, având în vedere că, potrivit 

ultimei teze a alin. (1) al art. 272 NCP, 

dacă mijlocul de influențare constituie 

el însuși infracțiune, cele două fapte se 

vor reține în concurs, nu se va putea 

afirma că, în subsidiar, norma 

protejează și valorile sociale lezate prin 

conduita de influențare, altele decât 

buna înfăptuire a justiției. Lezarea 

acestora va fi valorificată prin reținerea 

infracțiunilor corespondente” [2]. 

 

1. Legea în vigoare în raport cu 

dispozițiile anterioare 

 

Așa cum am menționat și anterior, 

infracțiunea examinată are 

corespondent în infracțiunile de 

încercare de a determina mărturia 

mincinoasă și împiedicarea participării 

la proces (art. 260 și art. 2611 din Codul 

penal din 1969). 

Examinarea comparativă a 

the act of justice by compromising the 

finding out the truth in a certain 

judicial procedure. 

Under the same aspect of 

motivation, we notice that when the 

influence takes place by constrained, 

the offense is in fact a particular form 

of blackmail [2], which has as object 

obtaining a victim's conduct which 

can compromise the act of justice. 

However, by incriminating in art. 272 

of the New Criminal Code he also 

wanted to group this kind of conduct 

that could have questioned the act of 

justice. Through this approach, the 

legislator suggests that in this case, 

the implementation of justice (as an 

over-individual social value) prevails 

over the individual (personal) social 

value of psychic freedom. This is why 

the facts have been detached from the 

blackmail character, being distinctly 

incriminated and positioned in this 

chapter.” [3] 

Based on the conducted analysis, 

the same authors concludes “that this 

technique of separate incrimination 

proves as clearly as possible that the 

social value protected by the rule of 

incrimination is the good achievement 

of justice. Furthermore, since, 

according to the last sentence of para. 

(1) of art. 272 of the New Criminal 

Code, if the means of influencing 

itself constitutes a crime, the two facts 

will be held in concurrence, it cannot 

be said that, in the alternative, the 

norm also protects the social values 

damaged by the conduct of influence, 

other than the good achievement of 

justice. Their damage will be valued 

by retention of the corresponding 

offenses” [2]. 
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incriminărilor din cele două coduri ne 

permite identificarea unor elemente de 

deosebire, dar și de asemănare, între 

conținuturile juridice ale acestora. 

Astfel, în ceea ce privește elemente 

de deosebire, semnalăm următoarele:  

- în noua lege apare o nouă 

denumire marginală, substanțial 

modificată în raport cu cele două 

denumiri marginale din Codul penal 

anterior (influențarea declarațiilor, față 

de încercarea de a determina mărturia 

mincinoasă și împiedicarea participării 

în proces); 

- în legea în vigoare sunt prevăzute 

două modalități normative de realizare 

a elementului material al laturii 

obiective, respectiv, încercarea de a 

determina sau determinarea  unei 

persoane să nu sesizeze organele de 

urmărire penală, să nu dea declarații, să 

își retragă declarația, să dea declarații 

mincinoase ori să nu prezinte probe, în 

timp ce în legea anterioară este 

prevăzută o singură modalitate 

respectiv încercarea de a determina o 

persoană să dea declarații mincinoase 

într-o cauză penală, civilă, disciplinară 

sau în orice altă cauză în care se ascultă 

martori sau împiedicarea participării 

într-o cauză penală, civilă, disciplinară 

sau în orice altă cauză, a unui martor, 

expert, interpret sau apărător; 

- în legea în vigoare subiectul pasiv 

nu este determinat expres (din 

economia textului rezultă că acesta 

poate avea orice calitate – persoană 

vătămată, martor, expert, interpret), în 

timp ce în legea anterioară, în cazul 

infracțiunii de împiedicarea participării 

în proces acesta nu poate avea decât 

calitatea de martor, expert, interpret sau 

apărător;  

- în legea în vigoare acțiunile prin 

care se realizează elementul material al 

laturii obiective constau în corupere, 

 

2. The Law in Force in Relation 

to the Previous Provisions 

 

As mentioned above, the examined 

offense has a correspondent in the 

offenses of attempting to determine 

the false testimony and impede the 

participation in the trial (articles 260 

and 2611 of the 1969 Criminal Code). 

The comparative examination of 

incriminations in the two codes 

allows us to identify some 

differences, but also similarities 

between their legal contents. 

So, with regard to differences, we 

note the following: 

- in the new law, a new marginal 

title, substantially modified in relation 

to the two marginal denominations of 

the previous Criminal Code 

(influencing the statements, against 

the attempt to determine the false 

testimony and preventing the 

participation in the trial); 

- in the law in force, there are two 

normative ways for achieving the 

material element of the objective side, 

namely, the attempt to determine or 

determining a person not to notify the 

criminal investigation bodies, not to 

make statements, to withdraw their 

statement, to make false statements or 

not presenting evidence, while the 

previous law provides for only one 

way, namely the attempt to cause a 

person to make false statements in a 

criminal, civil, disciplinary, or any 

other case in which witnesses are 

heard or impeded participation in a 

criminal, civil, disciplinary, or any 

other cause, of a witness, expert, 

interpreter or defender; 

- in the law in force, the passive 

subject is not expressly determined 

(from the economy of the text it can 
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constrângere ori altă faptă cu efect vădit 

intimidant, în timp ce în legea 

anterioară aceste acțiuni constau în 

constrângere sau corupere (în cazul art. 

261 C. pen.) sau violență, amenințare 

sau orice alt mijloc de constrângere (în 

cazul art. 2611 C. pen.); 

- în legea nouă fapta se pedepsește 

numai pentru infracțiunea consumată, 

în timp ce în legea veche în cazul 

infracțiunii prevăzute în art. 2611 C. 

pen., se pedepsește și tentativa;  

- în legea nouă acțiunile de 

intimidare (incriminate), trebuie să se 

îndrepte împotriva unei persoane sau 

asupra a unui membru de familie al 

acesteia, în timp ce în legea anterioară 

acțiunea trebuie să vizeze persoana în 

cauză (în cazul infracțiunii prevăzute în 

art. 261 C. pen.) sau persoana în cauză, 

soțul sau o rudă apropiată (în cazul 

infracțiunii prevăzute în art. 2611 C. 

pen.); 

- există de asemenea, unele diferențe 

semnificative și în ceea ce privește 

regimul sancționator; astfel în legea 

nouă pedeapsa prevăzută este 

închisoare de la unu la 5 ani, în timp ce 

în legea anterioară pedeapsa diferă, în 

sensul că în cazul infracțiunii prevăzute 

în art. 261 C. pen., pedeapsa este 

închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau 

amendă, în timp ce în cazul infracțiunii 

prevăzute în art. 2611 C. pen., pedeapsa 

este închisoarea de la 6 luni la 7 ani. 

Elementele de asemănare dintre cele 

două incriminări vizează prevederea lor 

în cadrul aceluiași grup de infracțiuni, 

menționarea unei modalități identice de 

comitere a infracțiunii (încercarea de a 

determina) etc. 

În ceea ce privește elementele de 

noutate pe care le aduce noua 

incriminare, în doctrina recentă, s-a 

apreciat că: 

„A) Sub aspectul laturii obiective, 

be of any quality - injured person, 

witness, expert, interpreter), whereas 

in the previous law, in the case of the 

crime of preventing the participation 

in the process, can only be a witness, 

expert, interpreter or defender; 

- in the law in force, the actions by 

which the material element of the 

objective side is made consist of 

corruption, coercion or other act with 

a manifestly intimidating effect, while 

in the previous law these actions 

consist of coercion or corruption (in 

the case of art.261 of the Criminal 

Code) or violence, threat or any other 

means of coercion (in the case of 

article 2611 of the Criminal Code); 

- in the new law the act is punished 

only for the consumed offense, while 

in the old law in the case of the 

offense provided in art. 2611 Criminal 

Code it is punished also the attempt; 

- in the new law, intimidation 

(incriminated) must be directed 

against a person or a member of his 

family, whereas in the previous law 

the action must regard the person 

concerned (in the case of the offense 

referred to in article 261 Criminal 

Code) or the person concerned, the 

spouse or close relative (in the case of 

the offense provided for in article 

2611 Criminal Code); 

- there are also some significant 

differences in the sanctioning regime; 

so in the new law the punishment is 

one to five years imprisonment, while 

in the previous law the punishment 

differs, in the sense that in the case of 

the offense provided in art. 261 of the 

Criminal Code, the punishment shall 

be imprisonment from 3 months to 2 

years or a fine, while in the case of 

the offense provided in art. 2611 

Criminal Code, the penalty is 

imprisonment from 6 months to 7 
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conținutul normei de incriminare se 

poate realiza prin două acțiuni 

prevăzute alternativ, respectiv 

încercarea de a determina sau 

determinarea, în timp ce în Codul 

penal din 1969 se sancționa, în 

conformitate cu art. 261, doar 

încercarea de a determina mărturia 

mincinoasă; a fost adusă în conținutul 

infracțiunii prevăzute de art. 272 C. 

pen. și instigarea la mărturia 

mincinoasă, faptă ce nu va mai fi 

sancționată ca o formă de participație; 

B) Pe lângă cele două modalități de 

realizare a elementului material, 

constrângerea și coruperea, a fost 

reglementată și o altă modalitate cu o 

sferă relativ determinată, fiind vorba de 

o „faptă cu efect vădit intimidant”, față 

de expresia „orice alt mijloc de 

constrângere”, ce este utilizată de 

Codul penal din 1969 în conținutul art. 

2611.  

C) A fost extinsă sfera persoanelor 

asupra cărora se pot exercita acțiunile 

ce fac parte din elementul material al 

infracțiunii, aspecte pe care le vom 

dezvolta cu ocazia analizei subiectului 

pasiv al infracțiunii. 

D) Conduita pe care subiectul activ 

urmărește să o obțină de la persoana 

supusă constrângerii, coruperii sau altei 

fapte cu efect vădit intimidant a fost 

mult extinsă, cuprinzând mai multe 

aspecte ce vor să acopere un câmp mai 

vast al activității organelor judiciare; 

E) Infracțiunea este pedepsită cu 

închisoare de la unu la 5 ani, legiuitorul 

optând pentru o sancțiune ce depășește 

limitele incriminării prevăzute de art. 

261 C. pen. din 1969, fiind situată însă 

sub maximul special al infracțiunii de 

împiedicare a participării în proces (art. 

2611 C. pen. din 1969)” [3]. 

 

 

years. 

The similarities between the two 

crimes are aimed at providing them 

within the same group of offenses, 

mentioning an identical way of 

committing the offense (the attempt to 

determine), etc. 

As for the novelty elements of the 

new incrimination, the recent doctrine 

has sustained that: 

“A) From the point of view of the 

objective side, the content of the norm 

of incrimination can be accomplished 

by two alternative actions, namely 

attept to determine or determining, 

while in the Criminal Code of 1969 

sanction, according to art. 261, only 

the attempt to determine the false 

testimony has been brought into the 

content of the offense provided by art. 

272 of the Criminal Code and the 

instigation of the false testimony, 

which will no longer be sanctioned as 

a form of participation; 

B) Besides the two ways of 

achieving the material element, 

constraint and corruption, another 

modality was regulated with a 

relatively determined sphere, being a 

“manifestly intimidating action”, 

against the expression “any other 

means of constraint”, which is used 

by the Criminal Code of 1969 in the 

content of art. 2611. 

C) It was extended the sphere of 

the persons upon whom the actions 

belonging to the material element of 

the offense can be exercised, aspects 

that we will develop when analyzing 

the passive subject of the offense. 

D) The conduct that the active 

subject seeks to obtain from the 

person subject to coercion, corruption 

or other deeds with a manifestly 

intimidating effect has been vastly 

extended, comprising several aspects 
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2. Structura și conținutul juridic 

al infracțiunii 

 

2.1. Situația premisă. În doctrina 

recentă s-a susținut că „Situația premisă 

este diferită, la aceasta raportându-se 

momentul și scopul săvârșirii faptei. 

Astfel, situația premisă constă în 

săvârșirea unei fapte prevăzute de legea 

penală, în situația în care actele de 

corupere, constrângere sau orice altă 

faptă cu efect vădit intimidant sunt 

săvârșite pentru ca persoana vătămată 

să nu sesizeze organele de urmărire 

penală. Situația premisă constă în faptul 

că persoana vătămată a dat declarații 

într-o cauză penală, civilă sau în orice 

altă procedură judiciară, iar actele de 

corupere, constrângere sau orice altă 

faptă cu efect vădit intimidant sunt 

săvârșite pentru ca persoana vătămată 

să retragă respectivele declarații. 

Situația premisă poate consta în 

împrejurarea că persoana vătămată 

urmează să prezinte anumite probe într-

o cauză penală, civilă sau în orice altă 

procedură judiciară, iar actele de 

corupere, constrângere sau orice altă 

faptă cu efect vădit intimidant sunt 

săvârșite pentru a o determina să nu 

prezinte respectivele probe” [4]. 

 

2. 2. Conținutul constitutiv 

2.2.1. Latura obiectivă. Elementul 

material al laturii obiective se 

realizează prin două acțiuni alternative 

care constau în încercarea de a 

determina sau determinarea unei 

persoane să nu sesizeze organele de 

urmărire penală, să nu dea declarații, să 

își retragă declarațiile, să dea declarații 

mincinoase ori să nu prezinte probe. 

Într-o cauză penală, civilă sau în orice 

altă procedură judiciară. 

Încercarea de a determina „există 

that would cover a broader field of 

judicial activity; 

E) The offense is punished by 

imprisonment from one to five years, 

the legislator opting for a sanction 

that goes beyond the limits of the 

incrimination provided by art. 261 

Criminal Code of 1969, but was, 

however, established under the special 

maximum of the offense of preventing 

participation in the trial (article 2611 

of the Criminal Code of 1969)” [3]. 

 

2. Structure and Legal Content 

of the Offense 

 

2.1. Premise Situation. In the 

recent doctrine, it was argued that 

“The premise is different, and this is 

the time and purpose of the act. Thus, 

the assumed situation consists in 

committing an act provided by the 

criminal law, if the acts of corruption, 

coercion or any other act with a 

manifestly intimidating effect are 

committed in order for the injured 

person not to notify the criminal 

investigation bodies. The premise is 

that the injured party has made 

statements in a criminal, civil or any 

other court case, and acts of 

corruption, coercion, or any other act 

of manifestly intimidating nature are 

committed for the injured person to 

withdraw such statements. The 

premise may consist in the fact that 

the injured party is to present certain 

evidence in a criminal, civil or any 

other judicial proceeding, and acts of 

corruption, coercion or any other act 

with manifestly intimidating effect are 

committed to make him not to present 

those evidences [4]. 
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atunci când persoana față de care sunt 

exercitate actele de corupere, 

constrângere sau orice altă faptă cu 

efect vădit intimidant, respingând 

solicitarea făptuitorului, nu ia hotărârea 

de a nu sesiza organele de urmărire 

penală, de a nu da declarații, de a 

retrage declarațiile date, de a da 

declarații mincinoase ori de a nu 

prezenta probele, într-o cauză penală, 

civilă sau în orice altă procedură 

judiciară” [4]. 

Determinarea „există atunci când, în 

urma actelor de corupere, constrângere 

sau altor fapte cu efect vădit intimidant, 

persoana față de care acestea sunt 

exercitate ia hotărârea de a nu sesiza 

organele de urmărire penală, de a nu da 

declarații, de a retrage declarațiile date, 

de a da declarații mincinoase ori de a 

nu prezenta probele, într-o cauză 

penală, civilă sau în orice altă 

procedură judiciară. Infracțiunea există 

chiar dacă, ulterior, persoana vătămată 

renunță la hotărârea luată și sesizează 

organele de urmărire penală, dă 

declarații, nu își retrage declarațiile, nu 

dă declarații mincinoase ori prezintă 

probele, într-o cauză penală, civilă sau 

în orice altă procedură judiciară” [4]. 

Pentru întregirea laturii obiective 

este necesar ca încercarea de a 

determina sau determinarea, privite ca 

acțiuni alternative prin care se 

realizează elementul material al laturii 

obiective, să se realizeze în anumite 

condiții, de această dată expres 

prevăzute în textul de incriminare. 

Aceste condiții sunt în esența lor și 

modalități concrete de realizare a 

acțiunii incriminate și capătă rolul de 

cerințe esențiale. Reținem că fără 

constatarea existenței a cel puțin una 

din cerințele esențiale menționate 

expres de legiuitor, fapta nu 

îndeplinește condițiile de tipicitate 

 

2.2. The Constitutive Content 

2.2.1. The Objective Side. The 

material element of the objective side 

is made by two alternative actions 

consisting in attempt to determine or 

determining a person not to notify the 

criminal investigation bodies, not to 

make statements, to withdraw their 

statements, to make litigious 

statements or to submit evidence, in a 

criminal, civil or any other court case. 

The attempt to determine “exists 

where the person to whom acts of 

corruption, coercion or any other act 

of manifest intimidating nature are 

being rebutted, rejecting the 

perpetrator's request, does not make 

the decision of not notifying the 

criminal investigation bodies, not to 

make statements, to withdraw 

statements, to make false statements 

or to fail to present evidence in a 

criminal, civil or any other judicial 

proceeding” [4]. 

Determination “exists when, as a 

result of acts of corruption, coercion 

or other acts of manifest intimidating 

nature, the person to whom they are 

exercised decides not to notify the 

criminal investigation bodies, not to 

make statements, to withdraw the 

given statements, to make false 

statements or not to present evidence 

in a criminal, civil or any other court 

proceedings. The offense exists even 

if the injured person subsequently 

waives the decision taken and notifies 

the criminal investigation bodies, 

makes statements, does not withdraw 

his statements, does not give false 

statements or presents the evidence in 

a criminal, civil or any other judicial 

procedure” [4]. 

In order to complete the objective 

side it is necessary that the attempt to 
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obiectivă a infracțiunii examinate [3]. 

a) Prima cerință esențială 

presupune ca acțiunea de încercare a 

determinării sau determinarea să se 

realizeze printr-o acțiune sau inacțiune 

de corupere. 

Coruperea „se poate comite prin 

oferirea de bani, bunuri sau orice alte 

avantaje materiale sau morale, 

spirituale, care să determine obținerea 

unei anumite conduite de la subiectul 

vizat, conduită ce, în mod normal și 

fără intervenția subiectului activ, nu s-

ar realiza” [3]. 

Practica judiciară [5] „a reținut 

comiterea, de către aceeași inculpată în 

concurs ideal [prevăzut de art. 33 lit. b) 

C. pen. din 1969] a infracțiunilor de 

încercare de a determina mărturia 

mincinoasă (art. 261 C. pen. din 1969) 

și favorizare a infractorului  (art. 264 C. 

pen. din 1969). Situația de fapt reținută 

în sarcina inculpatei (care era 

concubina unuia dintre inculpații 

acuzați de viol) a fost aceea că a 

încercat să determine o martoră să dea o 

nouă declarație, în cursul urmăririi 

penale, care să-i fie favorabilă unuia 

dintre inculpați, declarație prin care să-l 

ajute pe acesta să scape de răspunderea 

penală, promițându-i martorei că va 

primi pentru schimbarea declarației 

suma de 2.500 de euro. 

Martora a informat organele de 

urmărire penală despre acțiunile 

inculpatei care încerca să o determine 

să declare mincinos, astfel că au fost 

realizate interceptări telefonice ce au 

confirmat susținerile sale. 

Decizia reține în sarcina inculpatei 

doar acțiunile prin care a încercat să 

determine martora să dea o declarație 

mincinoasă, situație de fapt ce a fost 

încadrată în două infracțiuni contra 

înfăptuirii justiției, în concurs ideal. 

Inculpata a fost condamnată la 3 luni 

determine or determining, regarded as 

alternative actions by which the 

material element of the objective side 

is achieved, is to be accomplished 

under certain conditions, this time 

expressly provided in the text of 

incrimination. These conditions are, 

in their essence, concrete ways of 

achieving the incriminated action and 

play the role of essential 

requirements. We note that without 

the existence of at least one of the 

essential requirements mentioned by 

the legislator, the deed fails to meet 

the objectively typical conditions of 

the examined offense [3]. 

a) The first essential requirement 

presupposes that action of attempt of 

determination or determining is 

carried out by an action or inaction of 

corruption. 

“Corruption” can be done by 

offering money, goods, or any other 

material or moral, spiritual benefits 

that will result in a certain course of 

conduct from the subject concerned, 

which normally and without the active 

subject's intervention would not be 

achieved” [3]. 

Judicial practice [5] “has held the 

commission of the same defendant in 

an ideal competition (provided by art. 

33 lit. b) Criminal Code of 1969] of 

the offense of attempts to determine 

the false testimony (article 261 of the 

Criminal Code of 1969) and favoring 

the offender (article 264 of the 

Criminal Code of 1969). The factual 

situation withheld by the defendant 

(who was the concubine of one of the 

defendants accused of rape) was that 

he tried to get a witness to give a new 

statement in the course of the criminal 

prosecution, which would be 

favorable to one of the defendants, a 

statement that would help him escape 
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închisoare pentru art. 261 C. pen. din 

1969 și un an închisoare pentru art. 264 

C. pen. din 1969, cu reținerea 

dispozițiilor art. 3201 C. proc. pen. din 

1969, executarea pedepsei rezultante de 

un an închisoare fiind suspendată sub 

supraveghere, conform art. 861 C. pen. 

din 1969, pe termen de încercare de 3 

ani” [3]. 

Într-o altă speță [5], „inculpatul a 

fost condamnat la pedeapsa de 9 luni 

închisoare pentru infracțiunea de 

încercare de a determina mărturia 

mincinoasă, prevăzută de art. 261 C. 

pen. din 1969, reținându-se că le-a cerut 

martorilor  R.S., R.G.P.  și B.Z., în 

cursul unei discuții avute acasă la R.S., 

în timpul procesului penal pornit 

împotriva sa pentru luare de mită [art. 

254 alin. (1), (2) C. pen. din 1969 

raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000] 

și participație improprie la tăierea 

ilegală de arbori [art. 31 alin. (2) C. 

pen. raportat la art. 32 alin. (1), (3), (4) 

lit. a) din O.G. nr. 96/1998], să își 

schimbe declarațiile, promițându-le 

suma de 500 de lei. S-a considerat că 

fapta inculpatului de a încerca, prin 

corupere, să îi determine pe martori să 

dea declarații mincinoase în cauză 

întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de încercare de a determina 

mărturia mincinoasă, prevăzută de art. 

261 alin. (1) C. pen. din 1969” [3]. 

b) A doua cerință esențială 

presupune efectuarea uneia dintre 

acțiunile incriminate prin constrângere. 

Chiar dacă legiuitorul nu se exprimă 

direct în acest sens, apreciem și noi, 

asemenea altor autori că a fost avută în 

vedere atât constrângerea fizică cât și 

constrângerea morală.  

A încerca determinarea prin 

constrângere „înseamnă a sili (a obliga) 

o persoană să accepte în mod forțat 

săvârșirea infracțiunii de mărturie 

criminal liability by promising the 

witness that she will receive the sum 

of EUR 2,500 to change the 

statement. 

The witness informed the criminal 

prosecution bodies about the actions 

of the defendant who tried to make 

her declare a lie, so there were 

conducted telephone interceptions that 

confirmed her claims were true. 

The decision only retains the 

defendant's actions by trying to get 

the witness to make a false statement, 

a fact that was eclosed in two crimes 

against justice in an ideal 

concurrence. The defendant was 

sentenced to 3 months imprisonment 

for art. 261 Criminal Code of 1969 

and one year imprisonment for art. 

264 Criminal Code of 1969, with the 

provisions of art. 3201 Code of 

Criminal Procedure of 1969, the 

execution of the one-year prison 

sentence was suspended under 

supervision, according to art. 861 

Criminal Code of 1969, for a 3-year 

trial period” [3]. 

In another case [5], “the defendant 

was sentenced to 9 months 

imprisonment for the offense of 

attempting to determine the false 

testimony provided by art. 261 

Criminal Code of 1969, noting that he 

had asked the witnesses R.S., R.G.P. 

and B.Z., during a discussion held at 

R.S.'s home during the criminal 

proceedings against him for bribery 

(art. 254 par. (1), (2) Criminal Code 

of 1969 to Art. 6 of the Law no. 

78/2000] and improper participation 

in the illegal cutting of trees (art. 31 

par. (2) Criminal Code related to art. 

32 par. (1), (3), (4) let. a) from G.O. 

no. 96/1998], to change their 

statements, promising them the 

amount of 500 lei. It was considered 
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mincinoasă, pe care de bună voie nu ar 

face-o. 

Constrângerea trebuie să fie de 

natură a pricinui o stare de temere, sub 

stăpânirea căreia libertatea psihică a 

persoanei supusă acțiunii de 

constrângere este siluită. 

Constrângerea se poate exercita prin 

violență materială (constrângerea 

fizică) sau prin amenințare 

(constrângerea morală)” [6] 

Așadar, constrângerea fizică 

presupune „exercitarea de lovituri sau 

alte violențe, expresia având un sens 

larg, fiind incluse orice acțiuni de 

natură fizică prin care s-a insuflat 

subiectului pasiv o temere suficientă de 

natură a-l determina să acționeze într-

un anumit mod, chiar dacă această 

acțiune nu a fost realizată. 

Constrângerea fizică poate întruni și 

elementele constitutive ale 

infracțiunilor de loviri sau alte violențe 

(art. 193), vătămare corporală (art. 

194), loviri sau vătămări cauzatoare de 

moarte (art. 195) din noul Co penal” 

[3]. 

Constrângerea psihică „se poate 

realiza prin amenințare, acțiune ce 

trebuie să aibă aptitudinea de a afecta 

deplina libertate psihică a persoanei 

care poate avea calitatea de subiect 

pasiv al infracțiunii” [3]. 

c) A treia cerință esențială va exista 

în ipoteza în care încercarea de 

determinare sau determinarea se comite 

prin altă faptă cu efect vădit intimidant.  

Folosirea acestei sintagme a fost 

criticată în doctrină apreciindu-se că 

„Pe lângă lipsa de claritate și 

previzibilitate a sintagmei, este greu de 

imaginat care va fi sfera sa proprie de 

aplicare, având în vedere că săvârșirea 

unei fapte cu efect vădit intimidant are 

de cele mai multe ori (dacă nu chiar 

întotdeauna) și semnificația unei acțiuni 

that the defendant's act of attempt, 

through corruption, to cause the 

witnesses to make false statements in 

question meets the constituent 

elements of the offense of attempting 

to determine the false testimony 

provided by art. 261 par. (1) Criminal 

Code of 1969” [3]. 

b) The second essential 

requirement involves performing one 

of the actions incriminated by 

coercion. 

Even if the legislator does not 

express himself in this respect, we 

also appreciate, like other authors, 

that both physical constraint and 

moral constraint have been 

considered. 

Trying determining by constraint 

means “to force a person to forcefully 

accept the commission of false 

testimony offense, which he would 

not do willingly. 

Constraint must be capable of 

causing a state of fear under whose 

control the psychic freedom of the 

person subjected to the coercive 

action is enforced. 

Constraint can be exercised by 

material violence (physical constraint) 

or by threat (moral constraint)” [6] 

Physical constraint therefore 

implies “the exertion of blows or 

other violence, the expression having 

a broad meaning, including any 

physical action by which a fear has 

been induced to the passive subject in 

order to act in a certain way, even if 

that action has not been achieved. 

Physical constraint may also include 

the constitutive elements of the 

offenses of blows or other violence 

(article 193), bodily injury (article 

194), harassment or death-causing 

injuries (article 195) of the new 

Criminal Code [3]. 
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de constrângere. Oricum, în această 

noțiune vor putea fi incluse toate acele 

acțiuni sau inacțiuni care ar putea stârni 

o stare de temere la nivelul victimei 

care să o determine să-l „asculte” pe 

agent” [2] 

În ceea ce privește fapta cu efect 

vădit intimidant aceasta poate fi o 

infracțiune sau o altă faptă care să nu 

întrunească elementele constitutive ale 

unei infracțiuni. 

În doctrină s-a arătat că „Fapta poate 

să nu constituie infracțiune, poate fi 

chiar licită, dar în același timp trebuie 

să creeze o presiune asupra victimei, 

fiind susceptibilă să o determine să ia în 

considerație cererea făptuitorului (spre 

exemplu, concedierea acestuia de către 

angajator, urmată de promisiunea 

reangajării în cazul în care îndeplinește 

cerințele acestuia” [7]. 

Fără îndoială că încercarea de a 

determina o persoană prin alte mijloace, 

cum ar fi rugăminți, îndemnuri, 

recomandări de a se comporta în sensul 

dispozițiilor prevăzute în textul de 

incriminare, nu va întruni elementele 

constitutive ale infracțiunii examinate 

sub aspect obiectiv. 

d) A patra și ultima cerință 

esențială privește conținutul 

determinării, care include modalități 

alternative, în așa fel încât realizarea 

uneia dintre modalități conduce implicit 

la consumarea infracțiunii. 

Astfel, încercarea de a determina sau 

determinarea trebuie să vizeze 

convingerea subiectului pasiv să nu 

sesizeze organelor de urmărire penală, 

să nu dea declarații, să își retragă 

declarațiile, să dea declarații 

mincinoase ori să nu prezinte probe. 

Pentru a se putea discuta despre 

determinarea subiectului pasiv de a nu 

sesiza organele de urmărire penală, 

este necesară existența unei infracțiuni, 

Psychological constraint “can be 

accomplished through a threat, action 

that must have the ability to affect the 

full mental freedom of the person who 

may have the quality of the passive 

subject of the offense” [3]. 

c) The third essential requirement 

will exist if in the hypothesis of 

attempt to determination or 

determination is committed by 

another act with a manifestly 

intimidating effect. 

The use of this phrase has been 

criticized in the doctrine, considering 

that “Besides the lack of clarity and 

predictability of the phrase, it is 

difficult to imagine what its scope of 

application will be, given that the act 

of manifestly intimidating action has 

more often (if not always) also the 

significance of a coercive action. 

However, this notion will include all 

those actions or inactions that could 

cause a state of fear for the victim, 

which could determine him to “obey” 

the agent”. [2] 

As far as the act with a manifestly 

intimidating effect is concerned, it 

may be an offense or other deed 

which does not constitute the 

constituent elements of a crime. 

The doctrine stated that “The act 

may not be an offense, it may be 

unlawful, but at the same time it must 

put pressure on the victim, being 

likely to cause him to take into 

consideration the perpetrator's request 

(for example, dismissal by the 

employer, followed by the promise of 

rehiring if he meets his requirements” 

[7]. 

Undoubtedly, attempting to 

determine a person by other means, 

such as requests, exhortations, and 

recommendations to act within the 

meaning of the provisions of the 
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comise fie de subiectul activ, fie de 

către o altă persoană. 

În doctrina recentă s-a apreciat că 

„poate fi subiect pasiv al infracțiunii 

orice persoană fizică sau juridică cu 

vocația prevăzută de lege pentru a 

realiza o sesizare a organelor de 

urmărire penală. Infracțiunea de 

influențare a declarațiilor va fi reținută 

în concurs cu infracțiunea de dare de 

mită, prevăzută de art. 290 C. pen., 

dacă persoana asupra căreia se încearcă 

determinarea prin corupere de a nu se 

sesiza din oficiu cu privire la o faptă 

prevăzută de legea penală ce a fost 

săvârșită este un funcționar public 

dintre cei la care se referă art. 289 C. 

pen., ce incriminează infracțiunea de 

luare de mită. Dacă acțiunea de 

corupere se desfășoară asupra unui 

funcționar care are obligația de a sesiza 

organele de urmărire penală în 

conformitate cu art. 267 din noul Cod 

penal, prin oferirea sau darea de bani 

ori alte foloase, în legătură cu 

îndeplinirea unui act ce intră în 

atribuțiile sale de serviciu (de pildă, 

acela de a sesiza organele de urmărire 

penală), se vor reține în concurs ideal 

infracțiunea de dare de mită și cea de 

influențare a declarațiilor” [3]. 

Acțiunea de a nu da declarații 

„presupune exercitarea de constrângeri, 

presiuni, corupere ori alte fapte cu efect 

intimidant în sensul ca o persoană să nu 

se prezinte în fața organelor judiciare, 

să refuze să dea declarații în calitate de 

persoană vătămată, parte civilă, martor, 

expert sau interpret. Oprirea unei 

persoane să dea declarații poate fi la fel 

de periculoasă, chiar dacă nu se 

cunoaște ce anume ar putea declara 

acea persoană, despre care se știe că a 

fost prezentă la locul comiterii unei 

infracțiuni ori are date despre felul în 

care s-a comis un delict civil, a asistat 

incrimination’s text, will not meet the 

constituent elements of the offense 

objectively examined. 

d) The fourth and final essential 

requirement concerns the content of 

the determination, which includes 

alternative ways, so that one of the 

ways implicitly leads to the 

consummation of the offense. 

Thus, the attempt to determine or 

determining must aim at persuading 

the passive subject not to notify the 

criminal prosecution authorities, not 

to make statements, to withdraw 

statements, to make litigious 

statements or not to present evidence. 

In order to be able to discuss the 

determination of the passive subject 

not to notify the criminal investigation 

bodies, it is necessary to have an 

offense, committed either by the 

active subject or by another person. 

In the recent doctrine, it has been 

appreciated that “any natural or legal 

person with the vocation prescribed 

by law may be the passive subject of 

the offense to notify the criminal 

prosecution bodies. The offense of 

influencing the statements will be 

held in concurrence with the offense 

of bribery provided by art. 290 

Criminal Code, if the person upon 

whom it is attempted to determine by 

corruption of not notifying ex officio 

about an act provided by the criminal 

law that has been committed is a civil 

servant from among those mentioned 

in art. 289 Criminal Code, which 

incriminates the crime of bribery. If 

the corruption action takes place 

against an official who has the 

obligation to notify the criminal 

investigation bodies according to art. 

267 of the new Criminal Code, by 

offering or giving money or other 

benefits, in connection with the 
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la întocmirea unui contract între părți” 

[3]. 

Schimbarea declarațiilor „se referă 

la situația în care o persoană chemată 

într-o cauză aflată pe rolul organelor 

judiciare sau în orice altă procedură 

judiciară (de pildă, procedura în caz de 

dispariție a dosarelor judiciare și a 

înscrisurilor judiciare, astfel cum este 

reglementată de art. 543-547 C. proc. 

pen.) este determinată ori se încearcă 

determinarea acesteia să schimbe 

conținutul declarațiilor pe care le-a dat 

anterior, prezentând alte aspecte 

esențiale pentru cauză decât cele 

menționate” [3]. 

Încercarea de a determina sau 

determinarea unei persoane să dea 

declarații mincinoase „presupune că 

subiectul activ urmărește să obțină o 

anumită conduită de la cel care va fi 

ascultat (în calitate de parte, martor, 

expert, interpret), în sensul în care 

declarațiile nu sunt conforme cu 

adevărul sau nu conțin tot ceea ce 

persoana cunoștea despre împrejurările 

cu privire la care a fost întrebată” [3]. 

Încercarea de a determina sau 

determinarea unei persoane poate privi 

și comportamentul acesteia de a nu 

prezenta probe. 

Urmarea imediată constă în crearea 

unei stări de pericol pentru înfăptuirea 

actului de justiție. 

În ipoteza în care asupra subiectului 

pasiv secundar se realizează și acte de 

constrângere fizică, urmarea poate să 

constea și în producerea unui rezultat 

material asupra corpului victimei. 

Legătura de cauzalitate dintre 

acțiunea incriminată și urmarea 

imediată nu trebuie dovedită de 

organele judiciare, deoarece aceasta 

rezultă din materialitatea faptei. 

 

2.2.2. Latura subiectivă. Forma de 

accomplishment of an act that falls 

within his / her duties (for example, to 

notify the bodies of criminal 

investigation), the offense will be held 

in concurrence of bribery and 

influence of statements” [3]. 

The act of not making statements 

“implies the exertion of constraints, 

pressures, corruption or other 

intimidating acts in the sense that a 

person does not appear before the 

judicial bodies, refuses to make 

statements as an injured person, a 

civil party, a witness, expert or 

interpreter. Stopping a person from 

making statements may be as 

dangerous, even if it is not known 

what the person may declare, who is 

known to have been present at the 

place of the offense or has 

information about the way a civil 

crime was committed, assisted in 

drawing up a contract between the 

parties” [3]. 

Change of statements “refers to the 

situation in which a person called in a 

case before the judicial bodies or in 

any other judicial proceedings (for 

example, the proceedings in case of 

disappearance of judicial files and 

judicial documents, as regulated by 

art. 543-547 Code of criminal 

procedure) is determined or attempted 

to determine him to change the 

contents of the statements he has 

previously given, presenting other 

aspects essential to the cause than 

those mentioned” [3]. 

The attempt to determine or 

determining a person to make false 

statements “assumes that the active 

subject seeks to obtain a certain 

conduct from the person to be heard 

(as a party, witness, expert, 

interpreter), in the sense that the 

statements are not according to the 
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vinovăție cu care acționează subiectul 

activ al infracțiunii este intenția directă, 

calificată prin scopul urmărit, menționat 

expres în textul de incriminare. 

Mobilul nu are relevanță juridică 

pentru existența infracțiunii, însă 

aceasta va fi avut în vedere la 

individualizarea sancțiunii de drept 

penal. 

 

3. Cauza specială de nepedepsire 

 

Potrivit dispozițiilor art. 272 alin. 

(2) C. pen., nu constituie infracțiune 

înțelegerea patrimonială dintre infractor 

și persoana vătămată, intervenită în 

cazul infracțiunilor pentru care acțiunea 

penală se pune în mișcare la plângerea 

prealabilă sau pentru care intervine 

împăcarea. 

Având în vedere aceste dispoziții, nu 

are nicio relevanță juridică dacă 

persoana care a avut inițiativa este 

subiectul activ sau victima infracțiunii, 

important fiind ca infracțiunea comisă 

să facă parte din grupul celor expres 

nominalizate de lege. 

 

Concluzii 

 

În cadrul lucrării am avut în vedere 

examinarea elementelor constitutive ale 

acestei infracțiuni, precum și o analiză 

comparativă dintre actuala și vechea 

reglementare a infracțiunii. 

Analiza comparativă este utilă în 

ceea ce privește identificarea și 

aplicarea legii penale mai favorabile în 

situații tranzitorii. 

Apreciem că noua incriminare 

reprezintă o evoluție în ceea ce privește 

conținutul juridic al acestei fapte, 

precum și în claritatea și previzibilitatea 

acestuia. 

De asemenea, apreciem că evoluția 

criminalității în domeniu relevă 

truth or do not contain everything the 

person knew about the circumstances 

about which he was asked” [3]. 

Attempting to determine or 

determine a person can also regard the 

behavior of not presenting evidence. 

The immediate consequence is 

creating a state of danger for the 

execution of the act of justice. 

In case the physical passive acts 

are carried out on the secondary 

passive subject, the result may also 

consist in producing a material result 

on the body of the victim. 

The causal link between the 

incriminated action and the immediate 

result must not be proven by the 

judicial bodies, as it results from the 

materiality of the act. 

 

2.2.2. The Subjective Side. The 

form of guilt with which the active 

subject of the offense acts is the direct 

intent, qualified by the purpose 

pursued, expressly mentioned in the 

text of incrimination. 

The motive has no legal relevance 

for the existence of the offense, but 

this will be considered in the 

individualization of the criminal law 

sanction. 

 

3. Special Case of Non-

Punishment 

 

According to the provisions of art. 

272, par. (2) Criminal Code it is not 

an offense the patrimonial agreement 

between the offender and the injured 

person, committed in the case of 

offenses for which the criminal action 

is initiated on the preliminary 

complaint or for which the 

reconciliation intervenes. 

In view of these provisions, it has 

no legal relevance if the person who 
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necesitatea menținerii și chiar a 

perfecționării textului de incriminare. 
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has taken the initiative is the active 

subject or the victim of the offense, 

since the offense committed is part of 

the group of those expressly 

nominated by the law. 

 

Conclusions 

 

In the paper, we have considered 

the examination of the constitutive 

elements of this crime, as well as a 

comparative analysis between the 

current and the old regulation of the 

offense. 

Comparative analysis is useful in 

identifying and enforcing more 

favorable criminal law in transitory 

situations. 

We appreciate that the new 

incrimination is an evolution of the 

legal content of this fact as well as its 

clarity and predictability. 

We also appreciate that the 

development of crime in the field 

reveals the need to keep and even 

improve the text of the incrimination. 
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Rezumat: În prezenta lucrare am 

procedat la examinarea uneia din 

infracțiunile cuprinse în grupul celor ce se 

comit împotriva activității de înfăptuire a 

justiției, respectiv, infracțiunea de 

sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. 

Examinarea a avut în vedere elementele 

preexistente, conținutul constitutiv, unele 

aspecte procesuale, precum și precedentele 

legislative și situațiile tranzitorii. Nu în 

ultimul rând am examinat comparativ 

principalele elemente de asemănare și 

deosebire în raport cu legea anterioară, 

acest aspect prezentând interes practic prin 

prisma aplicării legii penale mai 

favorabile. Prin această lucrare mi-am 

propus să continui activitatea de cercetare 

din perspectiva publicării, în colectiv, a  

unui curs universitar. Lucrarea poate fi 

utilă studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor, precum și practicienilor în 

domeniu. 

 

Cuvinte cheie: infracțiune; latura 

obiectivă; latura subiectivă; precedente 

legislative. 

 

 

Introducere 

 

Infracțiunea de sustragere sau 

distrugere de probe sau înscrisuri face 

parte din grupul de infracțiuni contra 

înfăptuirii justiție, grup menționat 

expres în cadrul Titlului IV cu aceeași 
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Abstract: In this paper we have 

investigated one of the offenses in the 

group of those which are committed 

against the activity of performing justice, 

namely the offense of removal or 

destruction of documents. The 

examination took into account the pre-

existing elements, the constitutive content, 

some procedural aspects, as well as the 

legislative precedents and the transitional 

situations. Last but not least, we have 

examined comparatively the main 

elements of similarity and distinction with 

respect to the previous law, this aspect 

having a practical interest in the 

application of more favorable criminal 

law. Through this paper we continue the 

research activity from a published 

university course, written collectively. 

The work may be useful for students, 

master students and PhD students as well 

as practitioners in the field. 

 

Keywords: offense; objective side; 

subjective side; legislative precedents. 

 

 

 

Introduction 

 

The offense of removal or 

destruction of evidence or documents 

is part of the group of crimes against 

justice, a group specifically 

mentioned under Title IV with the 
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denumire marginală, în art. 275 C. pen. 

Infracțiunea examinată constă în 

fapta unei persoane care sustrage, 

distruge, reține, ascunde ori alterează 

mijloace materiale de probă sau 

înscrisuri, în scopul de a împiedica 

aflarea adevărului într-o procedură 

judiciară. 

Aceeași infracțiune se va reține și în 

situația în care o persoană împiedică, în 

orice alt mod, ca un înscris necesar 

soluționării unei cauze, emis de către un 

organ judiciar sau adresat acestuia să 

ajungă la destinatar. 

În Expunerea de motive autorii 

arătau că „Pornind de la realitățile 

practicii judiciare infracțiunea de 

reținere sau distrugere de înscrisuri a 

suferit unele completări prin adăugarea 

unor noi modalități normative de 

comitere a infracțiunii și extinderea 

obiectului material, în scopul asigurării 

unei reglementări mai eficiente în ceea 

ce privește securitatea și integritatea 

mijloacelor materiale de probă sau 

înscrisurilor prin a căror sustragere, 

distrugere, reținere, ascundere sau 

alterare este împiedicată  aflarea 

adevărului într-o cauză penală, ori a 

mijloacelor de probă sau înscrisurilor 

aflate într-un dosar penal.  Dispoziții 

similare conțin art. 434-4 din codul 

penal francez și art. 189 alin. (1) pct. 2 

din codul penal olandez.  

În același timp, ținând seama că, în 

majoritatea covârșitoare a cazurilor, la 

înscrisurile sau mijloacele de probă 

dintr-o cauză penală au acces în mod 

nemijlocit persoane cu atribuții 

judiciare în realizarea actului de justiție, 

infracțiunea conține o formă agravată 

când este comisă de către un avocat, 

expert, interpret, polițist, grefier, 

procuror sau judecător” [1]. 

În ceea ce privește rațiunea 

incriminării și valoarea socială protejată 

same marginal name, in art. 275 

Criminal Code. 

The examined offense is the deed 

of a person who evades, destroys, 

holds, hides or alters material 

evidence or writings in order to 

prevent the truth from being heard in 

a judicial procedure.  

The same offense shall also be 

withheld in the case where a person 

otherwise hinders a document 

necessary for the settlement of a case 

issued by a judicial body or addressed 

to him to reach the addressee. 

In the Explanatory Memorandum, 

the authors stated that “Starting from 

the realities of judicial practice, the 

offense of retaining or destroying 

documents has been supplemented by 

adding new normative means of 

committing the offense and expanding 

the material object, in order to ensure 

more effective regulation regarding 

the security and integrity of the 

material means of evidence or 

documents by whose evading, 

destruction, retention, concealment or 

alteration prevents finding the truth in 

a criminal case, or the evidence or 

documents in a criminal case. Similar 

provisions contain art. 434-4 of the 

French Criminal Code and art. 189 

par. (1) (2) of the Dutch Criminal 

Code. 

At the same time, taking into 

account that, in the overwhelming 

majority of cases, the documents or 

evidence from a criminal case have 

direct access to persons with judicial 

attributions in the execution of the act 

of justice, the offense is aggravated 

when committed by a lawyer, expert, 

interpreter, policeman, clerk, 

prosecutor or judge” [1]. 

As regards the rationale of 

incrimination and the social value 
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în doctrina recentă se susține că 

„Infracțiunea de sustragere sau 

distrugere de probe sau înscrisuri este o 

altă normă prin care legiuitorul dorește 

să asigure buna înfăptuire a actului de 

justiție, prin asigurarea accesului la 

orice probe materiale sau înscrisuri care 

ar putea contribui la conturarea 

adevărului în cadrul actului de justiție, 

cu consecința firească a pronunțării 

unei soluții corecte. 

Din aceste considerente, infracțiunea 

este, într-o oarecare măsură, similară 

altor infracțiuni din acest titlu (mărturie 

mincinoasă, inducerea în eroare a 

organelor judiciare), fie prin asigurarea 

unui acces complet la toate probele 

care, într-un fel sau altul, pot contribui 

la aflarea adevărului” [2]. 

 

1. Codul penal în vigoare în 

raport cu legea anterioară 

 

Infracțiunea de sustragere sau 

distrugere de probe ori de înscrisuri era 

prevăzută și în Codul penal din 1969, 

cu o denumire marginală și un conținut  

asemănătoare. 

Din examinarea celor două 

incriminări rezultă unele elemente de 

diferențiere, respectiv: 

- denumirea marginală este diferită, 

în codul penal anterior aceasta fiind 

Reținerea sau distrugerea de 

înscrisuri”; 

- în noua lege a fost extins 

conținutul normativ de incriminare, în 

sensul că au fost prevăzute următoarele 

acțiuni alternative de comitere a 

infracțiunii: sustragerea, distrugerea, 

reținerea, ascunderea ori alterarea 

mijloacelor materiale de probă sau de 

înscrisuri, față de reținerea sau 

distrugerea unui înscris ori 

împiedicarea în orice mod ca acesta să 

ajungă la organele judiciare abilitate 

protected in the recent doctrine, it is 

argued that “The offense of removal 

or destruction evidence or documents 

is another norm by which the 

legislator wishes to ensure the good 

execution of the act of justice by 

ensuring access to any material 

evidence or writings that could help 

finding the truth in the act of justice, 

with the natural consequence of 

giving a right solution. 

For these reasons, the offense is, to 

a certain extent, similar to other 

crimes in this title (false witness, 

misleading judicial bodies), or by 

providing full access to all evidence 

that in one way or another can 

contribute to finding out the truth” 

[2]. 

 

1. The Criminal Code in Force in 

Relation to the Previous Law 

 

The offense of removal or 

destruction of evidence or documents 

was also provided for in the Criminal 

Code of 1969, with a marginal 

designation and similar content. 

The examination of the two 

incriminations reveals some elements 

of differentiation, namely: 

- the marginal name is different, in 

the previous criminal code being 

“Retaining or Destruction of 

Documents”; 

- the new law extended the 

normative content of incrimination in 

the sense that the following 

alternative acts of committing the 

offense were envisaged: the stealing, 

destruction, retention, concealment or 

alteration of the material evidence or 

documents, the retention or 

destruction of a document or 

preventing it in any way from 

reaching the competent judicial 
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(cum erau menționate în Codul penal 

din 1969); 

- de asemenea, în noua lege a fost 

prevăzută o modalitate normativă 

asimilată, care constă în împiedicarea , 

în orice mod, ca un înscris necesar 

soluționării unei cauze, emis de către un 

organ judiciar sau adresat acestuia, să 

ajungă la destinatar; 

- o ultimă modificare se referă la 

regimul sancționator care în legea nouă 

este mai sever (închisoare de la 6 luni la 

5 ani, față de închisoare de la 6 luni la 3 

ani, în legea anterioară). 

 

2. Elemente preexistente ale 

infracțiunii 

 

2.1. Obiectul juridic. Obiectul 

juridic special al infracțiunii examinate 

constă relațiile sociale care privesc 

activitatea de înfăptuire a justiției, 

relații care presupun protejarea 

mijloacelor materiale de probă sau a 

înscrisurilor care servesc la aflarea 

adevărului într-o procedură judiciară. 

 

2.2. Obiectul material. Obiectul 

material al infracțiunii examinate este 

constituit din mijloacele materiale de 

probă sau din înscrisuri.  

De asemenea, în cazul modalității 

normative asimilate de la alin. (2) al art. 

275 C. pen., obiect material al 

infracțiunii nu poate fi decât un înscris 

emis de către un organ judiciar sau 

adresat acestuia, înscris ce este necesar 

soluționării unei cauze. 

Prin mijloace materiale de probă se 

înțelege, potrivit dispozițiilor art. 197 

C. proc. pen., obiectele care conțin sau 

poartă o urmă a faptei săvârșite, 

precum și orice alte obiecte care pot 

servi la aflarea adevărului; în această 

categorie intră și corpurile delicte care 

reprezintă mijloacele materiale de 

bodies (as referred to in the Criminal 

Code of 1969); 

- also, in the new law, an 

assimilated normative way was 

provided, which consists in 

preventing in any way the document 

necessary for the settlement of a case, 

issued by a judicial body or addressed 

to it, to reach the recipient; 

- a last change refers to the 

sanctioning regime, which in the new 

law is more severe (imprisonment 

from 6 months to 5 years, compared 

to 6 months to 3 years imprisonment 

in the previous law). 

 

2. Pre-existing Elements 

 

2.1. The Legal Object. The special 

legal object of the offense under 

examination is the social relation 

relating to the activity of justice, 

relations which presuppose the 

protection of the material means of 

evidence or the documents that serve 

to find the truth in a judicial 

procedure. 

 

2.2. The Material Object. The 

material object of the offense under 

investigation is the material evidence 

or documents. 

Also, in the case of the normative 

way assimilated from par. (2) of art. 

275 Criminal Code, the material 

object of the offense can be only a 

document issued by or sent to a 

judicial body, which is necessary for 

the settlement of a case. 

Trial evidence means according to 

the provisions of art. 197 Code of 

Criminal Procedure, objects 

containing or bearing a trace of the 

deed, as well as any other objects that 

can serve to find out the truth; this 

category includes also the offending 
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probă care au fost folosite sau au fost 

destinate să servească la săvârșirea 

unei infracțiuni, precum și obiectele 

care sunt produsul infracțiunii. Vor 

intra în categoria mijloacelor materiale 

de probă: probele biologice recoltate de 

la un conducător auto aflat sub 

influența băuturilor alcoolice sau a altor 

substanțe psihoactive, obiectele care au 

servit la comiterea faptei sau care au 

fost obținute prin comiterea infracțiunii 

etc. 

Înscrisurile pot fi „originale sau 

copii, oficiale sau sub semnătură 

privată, procese-verbale (inclusiv când 

au natura unor acte de sesizare a 

organelor de urmărire penală), mijloace 

de probă consemnate în înscrisuri [ 

declarații de martori sau persoană 

vătămată administrate în cauză ori în 

altă cauză (de pildă, atunci când 

persoana vătămată a fost audiată în 

această calitate într-o cauză având ca 

obiect favorizarea făptuitorului de către 

persoana vătămată), rapoarte de 

constatare sau de expertiză etc. [2], 

care privesc o procedură judiciară 

(penală sau nepenală); dacă înscrisurile 

sustrase nu țin de o procedură judiciară 

se va putea reține, după caz, comiterea 

infracțiunii de sustragere sau distrugere 

de înscrisuri (art. 259 NCP), sau furt 

(art. 228 NCP), furt calificat (art. 229 

NCP) etc.” [3]. 

În doctrina recentă, cu toate că se 

recunoaște raționamentul incriminării 

ca fiind corect, se insistă asupra 

apariției unor probleme în legătură cu 

aplicarea în practică a dispozițiilor 

respective. 

Astfel, folosirea termenului de 

„înscrisuri” creează ambiguitate, fiind 

puțin clar dacă textul se referă la orice 

înscris care ar putea contribui la aflarea 

adevărului (chiar dacă el nu a dobândit 

calitatea de mijloc de probă) sau doar la 

bodies which represent the material 

means of evidence that have been 

used or intended to serve in the 

commission of a crime, as well as the 

objects that are the product of the 

offense. They will come under the 

category of material evidence: 

biological samples taken from a driver 

who is under the influence of 

alcoholic beverages or other 

psychoactive substances, objects that 

have served to commit the act or 

which have been obtained by 

committing the offense, etc. 

Documents may be “original or 

copies, whether official or under 

private signature, protocols (including 

where they are in the nature of 

criminal prosecution documents), 

means of evidence written in 

documents (statements of witnesses or 

injured party administered or in 

another case (for example, when the 

injured party has been heard in that 

capacity in a case having the object of 

favoring the perpetrator by the injured 

party), finding or expert reports etc. 

[2], which concern a judicial (criminal 

or non-criminal) procedure; (article 

229 New Criminal Code) or theft 

(article 228 New Criminal Code), 

grand larceny (Article 229 of the New 

Criminal Code), or robbery (Art. New 

Criminal Code)” [3]. 

In the recent doctrine, although the 

rationale for the incrimination is 

recognized as correct, it is insisted 

upon the emergence of problems with 

the practical application of these 

provisions. 

Thus, the use of the term 

“documents” creates ambiguity, and it 

is unclear whether the text refers to 

any writings that could contribute to 

finding the truth (even if he did not 

acquire the quality of evidence) or 
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acele înscrisuri care sunt mijloace de 

probă într-o procedură judiciară 

(inclusiv alte mijloace de probă 

consemnate în înscrisuri, cum ar fi 

rapoartele de expertiză, declarațiile de 

martori, declarațiile părților etc.). Din 

punctul nostru de vedere, interpretarea 

teleologică și sistematică a textului 

indică a doua variantă de interpretare ca 

fiind cea corectă. Altfel, nici un înscris 

nu ar putea fi distrus, în virtutea unei 

vocații potențiale a acestuia de a 

constitui un mijloc de probă, la un 

moment dat, într-o anumită procedură 

judiciară. 

În al doilea rând, prin folosirea 

sintagmei „mijloace materiale de 

probă” legiuitorul lasă involuntar în 

afara cadrului de aplicare a normei 

ipotezele în care acțiunea autorului se 

referă la alte mijloace de probă, care nu 

sunt nici înscrisuri și nici mijloace 

materiale de probă. 

Astfel, conform definiției cuprinse 

în art. 197 NCPP, mijloacele materiale 

de probă sunt acele obiecte care conțin 

sau poartă o urmă a faptei săvârșite, 

precum și orice alte obiecte care pot 

servi la aflarea adevărului. Pe cale de 

consecință, în această nouă formulare, 

dacă actul de executare se comite în 

legătură cu anumite fotografii aflate la 

dosarul cauzei (care nu sunt nici 

înscrisuri și nici mijloace materiale de 

probă), fapta nu va mai fi tipică. De 

aceea, de lege ferenda, propunem o 

reformulare a acestei sintagme sub 

forma „înscrisuri sau orice alte mijloace 

de probă” [2].   

 

2.3. Subiecții infracțiunii. Subiectul 

activ al acestei infracțiuni poate fi orice 

persoană fizică sau juridică ce 

îndeplinește condițiile generale cerute 

de lege pentru a avea această calitate.  

Potrivit doctrinei mai vechi „Când 

only those writings that are evidence 

in a court proceedings (including 

other evidence in documents, such as 

expert reports, witness statements, 

statements by parties, etc.). From our 

point of view, the teleological and 

systematic interpretation of the text 

indicates the second variant of 

interpretation as the correct one. 

Otherwise, no document could be 

destroyed, by virtue of its potential 

vocation to be a means of proof at 

some point in a particular judicial 

procedure. 

Secondly, by using the phrase 

“material means of evidence”, the 

legislator leaves involuntarily beyond 

the scope of the norm the hypotheses 

in which the author's action refers to 

other means of evidence, which are 

neither writings nor material 

evidence. 

Thus, as defined in art. 197 New 

Code of Criminal Procedure, the 

means of evidence are those objects 

that contain or bear a trace of the 

deed, as well as any other objects that 

can serve to find the truth. 

Consequently, in this new wording, if 

the act of execution is committed in 

relation to certain photographs in the 

case file (which are neither writings 

nor material evidence), the deed will 

no longer be typical. That is why, de 

lege ferenda, we propose a 

reformulation of this phrase in the 

form of “writings or any other means 

of evidence” [2]. 

 

2.3. The Subjects of the Offense. 

The active subject of this crime can be 

any natural or legal person that meets 

the general conditions required by law 

to have this quality. 

According to the older doctrine 

“When the perpetrator is a person 
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făptuitorul este o persoană cu atribuții 

de organ de urmărire penală sau o altă 

persoană cu atribuții de jurisdicție ori 

funcționar sau un alt salariat, iar fapta 

este săvârșită în exercițiul atribuțiilor 

sale de serviciu, fapta va constitui și 

infracțiune de serviciu (art. 246 sau 

248)” [4]. 

De regulă nu poate avea calitatea de 

subiect activ al acestei infracțiuni 

persoana care în calitate de subiect 

activ al unei infracțiuni, sustrage sau 

distruge probele care-l incriminează 

(cum este cazul autorului unei 

infracțiuni de omor care după comiterea 

faptei ascunde sau distruge cuțitul sau 

altă armă care a folosit la comiterea 

crimei).  

În ipoteza în care mijloacele de 

probă se află în posesia organelor 

judiciare sau sunt destinate acestora, iar 

făptuitorul le sustrage, fapta sa 

întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii examinate (de exemplu, 

autorul infracțiunii de omor, profitând 

de neatenția ofițerului de poliție 

anchetator, sustrage de pe biroul 

acestuia arma crimei, pe care ulterior o 

distruge).  

Persoana juridică „poate comite 

infracțiunea în calitate de autor, 

coautor, complice sau instigator, dacă 

se constată că fapta a fost săvârșită  

conform art. 135 C. pen. Este posibil ca 

persoana juridică  să fie interesată în 

sustragerea unor mijloace materiale de 

probă lăsate de către organele judiciare 

unui custode, astfel încât, prin organele 

sale de conducere, în baza deciziei luate 

în comun de către acestea, hotărăște să 

apeleze la un „profesionist” în materie 

de sustrageri, pe care îl instigă să 

comită fapta” [5]. 

Participația penală este posibilă sub 

toate formele sale. 

Dacă „instigarea la sustragerea sau 

charged with a criminal investigative 

body or another person having 

jurisdiction or a civil servant or 

another employee, and the deed is 

committed in the performance of his / 

her duties, the deed shall also 

constitute a service offense (article 

246 or 248)” [4]. 

As a rule, a person who as an 

active subject of an offense cannot 

usually be the active subject of such 

crime, evading or destroying evidence 

that incriminates him (such as the 

case of a murderer who, after 

committing the act, hides or destroys 

the knife or other weapon used to 

commit the crime). 

In the case where the evidence is in 

the possession of the judicial bodies 

or is intended for them, and the 

perpetrator takes them away, their 

deed meets the constitutive elements 

of the offense under examination (for 

example the author of the crime of 

murder, taking advantage of the 

inattention of the investigating police 

officer, takes from his desk the 

murder weapon, which he then 

destroys). 

The legal person “may commit the 

offense as author, co-author, 

accomplice or instigator, if it is 

ascertained that the act was 

committed according to art. 135 

Criminal Code. The legal person may 

be interested in circumventing 

material evidence left by the judicial 

authorities to a custodian, so that 

through its governing bodies, on the 

basis of a joint decision, decides to 

appeal to a “professional” in the 

matter of removals, which he 

instigates to commit the deed”. [5] 

Criminal participation is possible 

in all its forms. 

If “incitement to the removal or 
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distrugerea de probe ori înscrisuri este 

realizată prin corupere, prin 

constrângere ori prin altă faptă cu efect 

vădit intimidant, săvârșită asupra 

subiectului activ nemijlocit ori asupra 

unui membru de familie al acestuia se 

va reține comiterea infracțiunii de 

influențare a declarațiilor [art. 272 alin. 

(1)], iar nu instigare la infracțiunea 

prevăzută de art. 275 NCP” [3]. 

Subiect pasiv principal este statul în 

calitatea sa de titular al valorii sociale 

apărate, iar subiect pasiv secundar este 

persoana fizică sau juridică a cărei 

interese au fost vătămate prin comiterea 

uneia dintre acțiunile menționate în 

textul de incriminare. 

 

3. Structura și conținutul juridic 

al infracțiunii 

 

3.1. Situația premisă. În cazul faptei 

prevăzute în alin. (1) situația premisă 

constă în existența unor mijloace 

materiale de probă sau a unor înscrisuri, 

în cadrul unei proceduri judiciare aflate 

în desfășurare, în timp ce în cazul alin. 

(2) situația premisă constă în existența 

unui înscris necesar soluționării unei 

cauze emis de către un organ judiciar 

sau destinat acestuia.  

 

3.2. Conținutul constitutiv 

3.2.1. Latura obiectivă. Elementul 

material al laturii obiective în cazul 

infracțiunii prevăzute la alin. (1) se 

realizează prin următoarele acțiuni 

alternative: sustragere, distrugere, 

reținere, ascundere sau alterarea unor 

mijloace materiale de probă sau 

înscrisuri existente în cadrul unei 

proceduri judiciare și care sunt necesare 

aflării adevărului în cadrul acestei 

proceduri. 

În ipoteza în care sunt comise „mai 

multe dintre modalitățile alternative 

destruction of evidence or documents 

is achieved through corruption, 

coercion, or other deed with a 

manifestly intimidating effect on an 

active subject or a member of his 

family, it shall be forbidden to 

commit the offense of influencing the 

declarations [art. 272 par. (1)], and 

not an incitement to the offense 

provided by art. 275 New Criminal 

Code” [3]. 

The main passive subject matter is 

the state as the holder of the defended 

social value, and the secondary 

passive subject is the natural or legal 

person whose interests have been 

injured by committing one of the 

actions mentioned in the text of the 

incrimination. 

 

3. Structure and Legal Content 

of the Offense 

 

3.1. Premise Situation. In the case 

of the offense referred to in paragraph 

(1) the assumed situation consists in 

the existence of substantive evidence 

or documents, in the course of 

ongoing judicial proceedings, while in 

the case of par. (2) the assumed 

situation consists in the existence of a 

document necessary for the resolution 

of a case issued by or for a judicial 

body. 

 

3.2. The Constitutive Content 

3.2.1. The Objective Side. In the 

case of the material element of the 

objective side in the case of the 

offense provided in paragraph (1) 

shall be carried out by the following 

alternative actions: removal, 

destruction, retention, concealment or 

alteration of material evidence or 

documents existing in court 

proceedings and which are necessary 
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prevăzute de art. 275 alin. (1) NCP, va 

putea fi reținută fie o unitate naturală 

de infracțiune (de pildă, în ipoteza în 

care după sustragerea unui mijloc 

material de probă făptuitorul îl distruge 

imediat), fie o unitate legală de 

infracțiune (de exemplu, în cazul în 

care la diferite intervale de timp și în 

realizarea aceleiași rezoluții 

infracționale sunt sustrase, distruse sau 

ascunse mai multe înscrisuri dintr-un 

dosar)” [3]. 

Prin sustragerea unor mijloace 

materiale de probă sau înscrisuri se 

înțelege însușirea în orice mod a 

acestora (furtul), acțiune care conduce 

la scoaterea din sfera de dispoziție a 

organelor judiciare care nu le mai pot 

folosi în cadrul procedurii judiciare 

aflate în desfășurare.  

În doctrină s-a arătat că „Astfel, prin 

acțiunea de sustragere ne vom putea 

raporta la infracțiunea de furt sau 

infracțiunea de sustragere de înscrisuri, 

înțelegând prin aceasta orice acțiune 

prin care are loc „deposedarea” unei 

persoane de un înscris/mijloc material 

de probă (organul judiciar va fi cel 

„deposedat”). Fapta este tipică și în 

cazul în care organul judiciar (de 

exemplu, polițistul de caz) sustrage un 

înscris din dosarul pe care îl 

instrumentează. În acest caz, se 

consideră că înscrisul se afla în 

stăpânirea de fapt a organului judiciar 

ca instituție, și nu ca persoană fizică ce 

exercita atribuții de organ judiciar” [2]. 

Într-o amplă analiză în care se face 

trimitere și la jurisprudență, se susține 

că „Sustragerea  este echivalentă unei 

acțiuni de furt, în sensul  de „luare din 

posesie sau detenția” organului judiciar 

a unui mijloc material de probă sau a 

unui înscris. Sintagma „mijloace 

materiale de probă” are înțelesul dat de 

Codul de procedură penală, de „obiecte 

to learn the truth in this procedure. 

In the case of “several of the 

alternative ways provided by art. 275 

par. (1) New Criminal Code, either a 

natural offense unit (for example, if, 

after circumvention of a material 

evidence, the perpetrator immediately 

destroys it), either a legal offense unit 

(for example, in the case where at 

different time intervals and in the 

same criminal resolution several 

documents in a file are stolen, 

destroyed or hidden)” [3]. 

By removal any material evidence 

or documents, it means the 

appropriation in any way (theft), 

which leads to the removal from the 

legal disposal of the judicial bodies 

who can no longer use them in the 

judicial proceedings in progress. 

The doctrine stated that “Thus, by 

the act of removal, we can refer to the 

crime of theft or the crime of 

removing documents, meaning any 

action by which a person is 

“deprived” of a document / material 

evidence (the judicial body will be 

“deprived”). The deed is also typical 

if the judicial body (for example, the 

case of a police officer) removes a 

document from the file he is handling. 

In this case, the document is 

considered to be in fact the judicial 

body as an institution, and not as a 

natural person exercising judicial 

authority” [2]. 

In a broad analysis, which also 

refers to jurisprudence, it is argued 

that “removal is equivalent to an act 

of theft, in the sense of “taking 

possession or detention” from the 

judicial body of a material evidence 

or writings. The phrase “material 

means of evidence” has the meaning 

given by the Code of Criminal 

Procedure, “objects containing or 
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care conțin sau poartă o urmă a faptei 

săvârșite, precum și orice alte obiecte 

care pot servi la aflarea adevărului (art. 

197) . În categoria „înscrisuri” vor 

intra, însă, nu numai acele mijloace de 

probă definite de dispozițiile art. 198 C. 

proc. pen., care conțin prin ele însele 

fapte sau împrejurări de natură să 

contribuie la aflarea adevărului (de 

exemplu, un contract, un act de 

identitate falsificat etc.), ci și acele 

înscrisuri care rezultă din 

„consemnarea” administrării altor 

mijloace de probă (declarații, rapoarte 

de expertiză sau de constatare etc.) sau 

care fac dovada efectuării anumitor acte 

procesuale (dovezi de citare, adrese 

către diverse instituții etc.). În acest 

sens, jurisprudența a decis că „fapta 

inculpaților de a fi sustras dintr-un 

dosar aflat pe rolul instanței de judecată 

două procese-verbale de îndeplinire a 

procedurii de citare, fiind surprinși de 

judecătorul de serviciu, constituie 

infracțiunea de reținere sau distrugere 

de înscrisuri” C. A. București, Secția a 

II-a penală, decizia nr. 1086/1998, în 

Dreptul n. 1/2000, p. 147), aceeași 

calificare fiind dată și faptei 

inculpatului care „în timp ce studia, în 

calitate de avocat, un dosar civil în 

incinta arhivei unei instanțe 

judecătorești, a sustras din acest dosar 

originalul a două contracte de asistență 

juridică încheiate între inculpat, în 

calitate de avocat, și partea civilă, în 

calitate de client” [C.A. București, 

secția a II-a penală, sentința nr. 44/F 

din 12 martie 2015 

(www.portal.just.ro)]. Infracțiunea 

prevăzută în art. 275 C. pen., a fost 

reținută și în situația sustragerii 

probelor biologice de sânge recoltate 

persoanei care a condus un autovehicul 

având o alcoolemie ridicată [C. A. Alba 

Iulia, Secția penală și pentru cauze cu 

bearing a trace of the committed deed, 

as well as any other objects which 

may serve to find the truth (article 

197). In the category of “documents”, 

however, will not only include the 

means of proof defined by the 

provisions of art. 198 Code of 

Criminal Procedure which contain in 

themselves facts or circumstances 

likely to contribute to the truth (for 

example, a contract, a forged identity 

document, etc.), but also those 

documents resulting from the 

“recording” of the administration of 

other evidence (statements, reports of 

expertise or findings, etc.) or proof of 

the performance of certain procedural 

documents (evidence of citation, 

addresses to various institutions, etc.). 

In this respect, the case law has ruled 

that “the act of the defendants to have 

removed two reports from the file of 

the proceedings before the trial court, 

being surprised by the judge, 

constitutes the crime of detention or 

destruction of documents” (C.A 

Bucharest, Criminal Section II, 

Decision no. 1086/1998, in 

Dreptul/The Law No. 1/2000, p. 147), 

the same qualification being given to 

the deed of the defendant who, “while 

studying as a lawyer he took from a 

civil file within the archives of a 

court, the original documents of two 

legal assistance contracts between the 

defendant as a lawyer and the civil 

party as a client” [CA Bucharest, 

Section II criminal, sentence no. 44 / 

F of March 12, 2015 

(www.portal.just.ro)]. The offense 

provided in art. 275 Criminal Code 

was also held in the case of the 

removal of biological blood samples 

collected from the person who drove a 

motor vehicle with high level of 

alcoholism [C. A. Alba Iulia, 
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minori, decizia nr. 992 din 22 

noiembrie 2015 (www.rolii.ro)].  

O astfel de interpretare „extensivă” 

concordă cu scopul în care fapta este 

comisă, exprimat de norma de 

incriminare, acela „de a împiedica 

aflarea adevărului într-o procedură 

judiciară”. Or, aflarea adevărului poate 

fi împiedicată nu numai prin dispariția 

mijlocului de probă care îl dovedește, ci 

și prin orice alte acte care fac 

imposibilă sau dificilă administrarea  sa 

(de exemplu, sustragerea dovezii de 

citare poate conduce la neprezentarea 

martorului citat, care nu mai este 

audiat, iar absența declarației acestuia 

poate determina o soluție greșită)” [6]. 

Distrugerea unui înscris „înseamnă 

nimicirea sau suprimarea parțială a 

înscrisului, astfel încât acesta este fie 

desființat complet fie lipsit de unele 

părți ale sale. 

(…) Se consideră distrugere de 

înscrisuri și deci se săvârșește 

infracțiunea prevăzută în art. 272 și 

când un înscris emis de un organ 

judiciar este înlocuit cu un alt înscris 

falsificat în întregime sau alterat în 

conținutul său așa fel încât înscrisul nu 

mai poate fi folosit ca instrument 

probator (ex. ștergerea cu cerneală a 

unor clauze sau a unor cifre care nu mai 

pot fi citite). În acest caz infracțiunea 

de reținere sau distrugere de înscrisuri 

se săvârșește în concurs cu infracțiunea 

de fals” [4]. 

Distrugerea „unui mijloc material de 

probă sau a unui înscris constă în 

desființarea sa totală și va fi, de cele 

mai multe ori, subsecventă unei acțiuni 

de sustragere, caz în care se va reține o 

singură infracțiune. Fapta se realizează 

în această modalitate, de exemplu, în 

cazul distrugerii unor procese-verbale 

de constatare a unui accident rutier și a 

probelor biologice recoltate pentru 

Criminal Section and for Minors, 

Decision no. 992 of 22 November 

2015 (www.rolii.ro)]. 

Such an “extensive” interpretation 

is consistent with the purpose of the 

act committed, expressed by the rule 

of incrimination, that of “preventing 

the truth from being heard in a 

judicial proceeding.” Finding the truth 

can be prevented not only by the 

disappearance of the evidence proving 

it, but also by any other acts that make 

it impossible or difficult to administer 

it (for example, the removal of the 

evidence of citation may lead to 

absence of the cited witness, who 

cannot be heard, and the absence of 

his / her statement may lead to a 

wrong solution)” [6]. 

Destruction of a document “means 

destroying or partially suppressing the 

document so that it is either 

completely disposed of or devoid of 

parts of it. 

(...) It is considered a destruction of 

documents and therefore the offense 

provided in art. 272 and where a 

document issued by a judicial body is 

replaced by another falsified 

document in its entirety or altered in 

its content so that the document can 

no longer be used as a probative 

instrument (e.g. ink-erasing clauses or 

figures which cannot be read). In this 

case, the offense of retaining or 

destruction of documents is 

committed in concurrence with the 

offense of forgery” [4]. 

Destruction “of a material evidence 

or document consists in its total 

dissolution and it will, in most cases, 

be the result of an act of removal, in 

which case a single offense will be 

withheld. The deed is done in this 

way, for example, in the case of 

destruction of reports of road accident 
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analiză [Î.C.C.J., Secția penală, decizia 

nr. 159/2005 (www.scj.ro)]” [6]. 

Alterarea unui mijloc de probă sau 

al unui înscris presupune o distrugere 

parțială, ștergerea unor mențiuni etc., 

astfel încât acestea să fie făcute inapte 

pentru a servi ca mijloc material de 

probă sau înscris la aflarea adevărului 

în cadrul procedurii judiciare aflate în 

desfășurare. 

Ascunderea „înscrisului/mijlocului 

material de probă constă în deplasarea 

acestuia din locul în care se află în altul, 

astfel încât să îl facă inaccesibil 

organelor judiciare. În practică vor 

exista dificultăți de identificare a 

acestei modalități de realizare a 

elementului material, în raport cu 

varianta de săvârșire a faptei prin 

„sustragere”, fiind dificil de stabilit 

dacă „ascunderea” respectivului mijloc 

material de probă sau înscris nu este 

subsecventă unei activități de 

deposedare. 

Toate acțiunile descrise de alin. (1) 

al textului se încadrează în varianta tip 

a infracțiunii, care este una cu conținut 

alternativ. Prin urmare, dacă se vor 

realiza, cu privire la același înscris, mai 

multe modalități ale elementului 

material, infracțiunea nu își va pierde 

caracterul unitar. O astfel de situație a 

fost reținută în jurisprudență atunci 

când s-a decis că: „fapta inculpatului 

V.G. care, la data de 06.03.2014, în 

intervalul orar 09:00-11:30, profitând 

de aglomerația creată în sala de 

așteptare a Judecătoriei Ploiești, a 

sustras dosarul penal nr. xxx/281/2013, 

în care avea calitatea de inculpat, după 

care s-a deplasat în zona unei ghene de 

gunoi (…), unde a rupt și a distrus prin 

incendiere dosarul penal sustras, 

întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de sustragere sau distrugere 

de probe ori înscrisuri, faptă prevăzută 

and biological samples collected for 

analysis [CRCJ, Criminal Section, 

decision no. 159/2005 (www.scj.ro)]” 

[6]. 

Alteration of a means of evidence 

or a document implies partial 

destruction, the deletion of 

statements, etc., so that they are 

rendered inappropriate to serve as a 

means of probation or to inspect the 

truth in the ongoing judicial 

proceedings. 

Concealment of “the document / 

means of evidence consists in moving 

it from the place where it is in another 

so as to make it inaccessible to the 

judicial bodies. In practice, there will 

be difficulties in identifying this way 

of achieving the material element with 

respect to the act of committing the 

act by “removal”, and it is difficult to 

determine whether the “concealment” 

of the said sample or enrolment 

means is not a follow-up of the 

dispossession activity. 

All actions described in par. (1) of 

the text falls within the type variant of 

the offense, which is an alternative 

content. Therefore, if several ways of 

the material element are to be 

accomplished with respect to the same 

document, the offense will not lose its 

unitary character. Such a situation 

was retained in the case-law when it 

was decided that: “the act of the 

defendant V.G. who, on March 6, 

2014, in the interval from 09: 00-11: 

30, taking advantage of the 

agglomeration created in the waiting 

room of the Ploiesti Court, he has 

removed the file xxx / 281/2013, in 

which he was the defendant, and then 

moved to a garbage area (...), where 

he broke and destroyed the criminal 

file by burning it, meets the 

constituent elements of the crime of 
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și pedepsită de art. 275 alin. (1) C. pen. 

[ a se vedea Jud. Ploiești, sentința 

penală nr. 2013 din 13 iunie 2014, 

definitivă (www.rolii.ro)]” [6]. 

Reținerea unui înscris „înseamnă 

luarea sau păstrarea în posesie, 

definitivă sau vremelnică, a unui 

înscris, făcând în felul acesta ca 

înscrisul să lipsească de la locul lui. 

Reținerea înseamnă deci sustragerea 

unui înscris de la locul în care se găsea 

în timpul soluționării cauzei, precum și 

neremiterea către organul de drept a-l 

deține a unui înscris aflat licit sau ilicit 

în posesia unei persoane” [4].  

În cazul alin. (2) elementul material 

al laturii obiective se realizează prin 

împiedicarea, în orice mod, ca un 

înscris necesar soluționării unei cauze, 

emis de către un organ judiciar sau 

adresat acestuia, să ajungă la destinatar.  

Din interpretarea dispozițiilor 

cuprinse în text, rezultă că împiedicarea 

trebuie să se comită în alt mod decât în 

unul din cele menționate în cuprinsul 

alin. (1) al art. 275 C. pen. 

Potrivit doctrinei recente, „pot fi 

incluse în această categorie omisiunea 

de a menționa adresa completă a 

destinatarului care locuiește în 

străinătate, astfel încât nu se poate face 

dovada că acesta a luat cunoștință de 

înscrisul comunicat de către organele 

judiciare; ipoteza în care făptuitorul, 

angajat al serviciului medico-legal, 

temporizează trimiterea răspunsului 

solicitat de către organele de urmărire 

penală, chiar dacă în evidențele unității 

figurează expedierea înscrisului 

solicitat” [5]. 

Pentru a se constata existența 

infracțiunii este necesar a fi îndeplinite 

și două cerințe esențiale. 

Prima cerință esențială ce este 

necesar a fi îndeplinită în cazul 

infracțiunii tip prevăzute la alin. (1) al 

removal or destruction of documents, 

an act prescribed and punished by art. 

275 par. (1) Criminal Code [see Jud. 

Ploiesti, the criminal sentence no. 

2013 June 13, 2014, final 

(www.rolii.ro)]” [6]. 

Retaining a document “means 

taking or retaining, in the final or 

temporal possession of a document, in 

such a way that the document is 

missing from its place. Retaining 

therefore means removal of a 

document from the place where it was 

at the time of the case, as well as the 

non-surrender to the law enforcement 

body of a document that is legally or 

illegally in the possession of a 

person.” [4] 

In the case of par. (2) the material 

element of the objective side is 

accomplished by preventing in any 

way a document necessary for the 

settlement of a case, issued by a 

judicial body or addressed to it, to 

reach the addressee. 

From the interpretation of the 

provisions contained in the text, it 

follows that the impediment must be 

committed in a manner other than one 

of those mentioned in paragraph (1) 

of art. 275 Criminal Code. 

According to the recent doctrine, 

“this category may include the 

omission to mention the full address 

of the consignee residing abroad, so 

that it cannot be proved that he has 

become aware of the document 

communicated by the judicial bodies; 

the hypothesis in which the 

perpetrator, the employee of the 

forensic service, has to delay the 

sending of the requested answer by 

the criminal investigation bodies, 

even if there is the dispatch of the 

requested document in the records of 

the unit” [5]. 
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art. 275 C. pen., constă în necesitatea ca 

mijloacele materiale de probă sau 

înscrisurile să fie incluse într-o 

procedură judiciară aflată în 

desfășurare. Procedura judiciară poate 

să fie de natură penală sau de altă 

natură (civilă, comercială, 

administrativă etc.), important fiind ca 

aceasta să se afle în desfășurare. În 

practica judiciară atât mijloacele 

materiale de probă cât și înscrisurile se 

găsesc în dosar sau însoțesc dosarul 

care constituie obiectul procedurii 

judiciare. 

A doua cerință esențială ce este 

necesar a fi îndeplinită în cazul 

modalității asimilate prevăzute în alin. 

(2) al art. 275 constă în necesitatea ca 

înscrisul să fie necesar soluționării unei 

cauze aflate pe rolul organelor 

judiciare. În ipoteza în care se constată 

că acea cauză putea fi soluționată și în 

lipsa acelui înscris, fapta nu va întruni 

elementele condițiile de tipicitate ale 

infracțiunii examinate.  

Urmarea imediată constă în crearea 

unei stări de pericol pentru activitatea 

de înfăptuire a justiției.  

Legătura de cauzalitate rezultă din 

materialitatea faptei, nefiind necesar a 

fi dovedită de către organele judiciare 

(ex re). 

 

3.2.2. Latura subiectivă. În cazul 

modalității normative tip forma de 

vinovăție cu care acționează subiectul 

activ este intenția directă, în timp ce în 

cazul modalității normative asimilate, 

forma de vinovăție poate fi intenție 

directă sau indirectă.  

Pentru existența infracțiunii este 

necesar ca făptuitorul să urmărească 

împiedicarea aflării adevărului într-o 

procedură judiciară aflată în 

desfășurare. În ipoteza în care se 

constată că scopul urmărit de făptuitor 

In order to establish the existence 

of the offense, it is necessary to fulfil 

two essential requirements. 

The first essential requirement to 

be met in the case of the offense 

provided for in par. (1) of art. 275 

Criminal Code, consists in the need 

for the material means of evidence or 

documents to be included in an 

ongoing judicial procedure. The 

judicial procedure may be of a 

criminal or other nature (civil, 

commercial, administrative, etc.), and 

it is important that it is in progress. In 

judicial practice, both substantive 

evidence and documents appear in the 

file or accompany the case which is 

the subject of the judicial 

proceedings. 

The second essential requirement 

to be met in the case of the 

assimilated way, provided for in 

paragraph (2) of art. 275 consists in 

the need for the document to be dealt 

with in a case pending before the 

judicial bodies. If the case can be 

solved also in the absence of that 

document, the deed will not meet the 

elements of typical conditions of the 

offense under examination. 

The immediate consequence is 

creating a state of danger for the 

justice’s activity. 

The causal link results from the 

materiality of the act, and it is not 

necessary to be proven by the judicial 

bodies (ex re). 

 

3.2.2. The Subjective Side. In the 

case of the normative way, the form 

of guilt with which the active subject 

acts is direct intention, while in the 

case of the assimilated normative 

way, the guilt form can be direct or 

indirect intent. 

For the existence of the offense, it 
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este altul, respectiv, însușirea pe 

nedrept, fapta întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii de furt [3]. 

Într-o examinare complexă în cadrul 

unei decizii de speță, de actualitate și la 

momentul actual, instanța supremă a 

decis că „În speță, plângerile și 

documentele se aflau deja în posesia 

organelor de poliție, căci în sarcina 

inculpatului R.I. se reține comiterea 

faptei în exercitarea atribuțiilor de șef al 

B.I.C. Pe de altă parte, se constată că 

actele materiale comise de inculpatul 

R.I. sunt mai reduse decât activitatea 

reținută în sarcina acestuia conform 

acuzației penale, deoarece, așa cum a 

stabilit prima instanță, unele dintre 

aceste acte au fost comise în perioada în 

care inculpatul R.I. se afla în concediul 

legal de odihnă, de către alți polițiști, 

tocmai în baza cutumei unanim 

acceptată și aplicată la Poliția G. în 

legătură cu înregistrarea lucrărilor cu 

autor necunoscut. În mod corect a 

stabilit instanța de fond, că nu se poate 

aprecia că inculpatul R.I. a acționat cu 

intenție, deoarece acesta nu a urmărit să 

rețină înscrisurile sau să împiedice ca 

plângerile, sesizările și celelalte 

documente să ajungă la organul de 

urmărire penală, din moment ce 

respectivele lucrări nu au fost ascunse, 

despre existența acestora având 

cunoștință toți lucrătorii de poliție din 

cadrul B.I.C., fiind puse în 

mapa/cutia/husa mașinii de scris, la 

care avea acces orice polițist din cadrul 

acestui birou, fără să fi fost la dispoziția 

exclusivă a inculpatului R.I. Mai mult, 

(…) nu se poate reține că inculpatul R.I. 

a urmărit sau a acceptat zădărnicia 

înfăptuirii justiției. Astfel, așa cum a 

reținut prima instanță, din probele 

administrate rezultă că practica uzitată 

la nivelul B.I.C. era cunoscută, 

acceptată și urmată de toți lucrătorii din 

is necessary for the perpetrator to seek 

to prevent the truth from being heard 

in an ongoing judicial process. If the 

aim pursued by the perpetrator is 

found to be other, namely the unfair 

appropriation, the deed meets the 

constitutive elements of the theft 

offense [3]. 

In a complex examination in a 

current case, the Supreme Court ruled 

that “In the present case, the 

complaints and documents were 

already in the possession of the 

police, as in the charge of the 

defendant R.I. it is forbidden to 

commit the act in the exercise of the 

duties as chief of B.I.C. On the other 

hand, it is noted that the material acts 

committed by the defendant R.I. are 

lower than the activity under its 

charge according to the criminal 

charge, because, as established by the 

first instance, some of these acts were 

committed during the period when the 

defendant R.I. was on legal leave for 

other police officers, based on the 

unanimously accepted and applied 

custom at the G Police in connection 

with the recording of works with an 

unknown author. Correctly 

established the court of first instance, 

it cannot be appreciated that the 

defendant R.I. acted intently because 

he did not seek to retain the 

documents or to prevent complaints, 

notifications and other documents 

from reaching the criminal 

prosecution body, since those works 

were not hidden, that their existence 

was known to all police workers from 

the BIC, being put on the writing 

machine / card / box, to which any 

policeman in this office had access 

without being at the exclusive 

disposal of the defendant RI. 

Moreover, (...) it cannot be retained 
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Poliția municipiului G., fiind tolerată și 

de structurile ierarhic superioare, 

procedura neregulamentară de 

evidențiere a lucrărilor fiind remediată 

abia după controlul I.G.P.R. din luna 

martie 2009, când toate lucrările au fost 

înregistrate cu număr unic de Parchet. 

Practica deloc lăudabilă și contrară 

dispozițiilor regulamentare și 

atribuțiilor de serviciu ale inculpaților a 

debutat în anii 2000-2001 (și s-a 

manifestat până în anul 2009), deci cu 

mult înaintea perioadei avute în vedere 

la formularea acuzațiilor penale în 

cauza de față, respectiv 2004-2009. Pe 

de altă parte, contrar celor menționate 

în rechizitoriu referitor la lăsarea în 

nelucrare a sesizărilor, instanța de fond 

reține ca situație de fapt, de asemenea, 

necontestată de către Parchet cu ocazia 

apelului, împrejurarea că practica 

depunerii lucrărilor cu caracter penal în 

respectiva husă a mașinii de scris, era 

dublată de cea potrivit căreia, în 

momentul în care, în legătură cu fapta 

penală reclamată se descopereau 

informații noi, pertinente, care prin 

valorificarea lor permiteau identificarea 

autorilor infracțiunii, înscrisurile erau 

luate din respectiva husă, erau 

înregistrate (dacă acest fapt nu fusese 

realizat anterior) și soluționate, conform 

legii. Nu s-a dovedit un interes specific 

al inculpaților (nici măcar în legătură cu 

anumite cauze), în scopul de a nu 

desfășura acte de cercetare. Dimpotrivă, 

deficiențele constatate vizează un 

aspect formal: în anumite cazuri, 

neaplicarea rezoluțiilor pe actele de 

sesizare, respectiv omisiunea 

înregistrării sesizărilor cu autor 

necunoscut în scopul neevidențierii 

acestor cauze în evidențele operative, 

dar fără să se constate producerea unor 

urmări, deoarece inculpații nu urmăreau 

nerezolvarea lucrărilor, ci, în concret, 

that the defendant R.I. pursued or 

accepted the frustration of justice. 

Thus, as the court first held, the 

evidence from the administered 

evidence shows that the practice used 

at B.I.C. was acknowledged, accepted 

and followed by all the workers of the 

G Police, being tolerated by the 

hierarchically superior structures, the 

irregular procedure of highlighting the 

works being remedied only after the 

control of the I.G.P.R. from March 

2009, when all the works were 

registered with a unique number of 

Prosecutors. The practice, which was 

not commendable and contrary to the 

statutory provisions and duties of the 

defendants, started in the years 2000-

2001 (and manifested until 2009), 

well before the period considered in 

making the criminal charges in the 

present case, 2009. On the other hand, 

contrary to what is stated in the 

indictment regarding the dismissal of 

the petitions, the court of first instance 

acknowledges as a factual situation 

also not disputed by the Prosecutor's 

Office at the appeal that the practice 

of filing criminal proceedings in that 

case of the typewriter, was duplicated 

by the fact that, when the relevant 

criminal offense revealed new 

pertinent information which, by 

exploiting them, allowed the 

identification of the perpetrators of 

the offense, the documents were taken 

from that case, they were recorded (if 

that fact had not been done 

previously) and settled, according to 

the law. There has been no specific 

interest in the defendants (not even in 

connection with certain causes) for 

the purpose of not conducting 

research acts. On the contrary, the 

deficiencies found concern a formal 

aspect: in some cases, the non-
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se desfășurau activități de cercetare. 

Efectuarea actelor de cercetare reiese 

din probele administrate și sunt 

evidențiate atât în rechizitoriu, cât și în 

motivele scrise de apel, fiind vorba 

despre deplasarea echipei operative 

pentru efectuarea verificărilor 

preliminare, întocmirea fișelor de 

intervenție, , după caz, efectuarea 

cercetării la fața locului și audierea 

unor persoane, în funcție de specificul 

faptelor sesizate. (…) Rezultă, așadar, 

că deși inculpații și-au încălcat 

atribuțiile de serviciu, nu au acționat cu 

intenția specifică infracțiunilor pentru 

care au fost cercetați și trimiși în 

judecată. (…) Nu  poate fi reținută nici 

săvârșirea faptelor cu intenție directă. 

Luând în considerare pregătirea 

profesională a inculpaților și funcțiile 

deținute de aceștia, se poate conchide 

că au avut posibilitatea să prevadă 

rezultatul, însă, din probele 

administrate reiese că nu l-au urmărit și 

nici nu l-au acceptat. Opinia 

Parchetului privind imposibilitatea 

comiterii în formă continuată a unei 

infracțiuni din culpă nu poate constitui, 

de plano, un impediment pentru 

constatarea lipsei intenției. Pe de o 

parte, forma de vinovăție se stabilește 

prin evaluarea elementelor de fapt, iar 

pe de altă parte, în cazul în care se 

constată lipsa uneia dintre condițiile 

cumulative referitoare la caracterul 

continuat al infracțiunii, se poate 

dispune schimbarea încadrării juridice 

prin reținerea unei pluralități de 

infracțiuni, desigur, dacă sunt 

îndeplinite toate cerințele normei de 

incriminare. În speță, pe baza situației 

de fapt stabilite și în acord cu instanța 

de fond, Înalta Curte apreciază că 

inculpații nu au acționat cu intenție, ci 

au comis faptele în forma culpei cu 

prevedere, fără să accepte producerea 

application of resolutions on referrals, 

respectively the omission of 

registration of complaints with an 

unknown author, for the purpose of 

not recording these cases in the 

operative records, but without finding 

the consequences, because the 

defendants did not follow not to solve 

papers, but in particular, research 

activities were carried out. The 

conduct of the research acts is based 

on the evidence and is highlighted 

both in the indictment and in the 

written appeal, namely the transfer of 

the operative team for preliminary 

checks, depending on the specifics of 

the facts. (...) It follows that, although 

the defendants have breached their 

duties, they have not acted with the 

specific intent of the offenses for 

which they have been brought to trial. 

(...) It cannot be forbidden even to 

commit acts of direct intent. Taking 

into account the professional training 

of the defendants and the functions 

they hold, it can be concluded that 

they have been able to predict the 

outcome, but it appears from the 

evidence that they have not followed 

or accepted it. The opinion of the 

Prosecutor's Office regarding the 

impossibility of continuously 

committing a felony offense cannot, 

by definition, constitute an 

impediment to the finding of lack of 

intention. On the one hand, the form 

of guilt is determined by the 

assessment of factual elements and, 

on the other hand, if one of the 

cumulative conditions regarding the 

continuing nature of the offense is 

found, it may be necessary to change 

the legal classification by retaining a 

plurality of course, if all the 

requirements of the incrimination rule 

are met. In the present case, on the 
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urmărilor specifice, din moment ce 

scopul urmărit a fost doar de a evita 

evidențierea cauzelor cu autori 

necunoscuți, și nu obstrucționarea 

justiției sau neefectuarea lucrărilor 

(Î.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 

170/2014, www.scj.ro”[3]. 

Opinia instanței supreme este cel 

puțin discutabilă, dacă nu chiar greșită, 

deoarece la examinarea concretă a 

împrejurărilor comiterii faptelor 

imputate cadrelor de poliție era necesar 

a se avea în vedere și consecința directă 

a neînregistrării unor asemenea cauze. 

În concret, prin neînregistrarea unor 

cauze cu autori neidentificați (prin 

numărul unic de la parchet și numărul 

din evidența acestor categorii de cauze 

de la poliție), acestea scapă de sub 

controlul procurorului și a organelor 

ierarhic superioare ale cadrelor de 

poliție în cauză. Este cunoscut faptul că 

prin activitățile specifice de control se 

urmărește creșterea eficienței activității 

de identificare a autorilor în asemenea 

cauze. Reținerea situației potrivit căreia 

cadrele de poliție în cauză au desfășurat 

activități în acele cauze (deplasarea la 

fața locului, cercetarea la fața locului, 

întocmirea fișelor de evidență, audierea 

unor martori etc.), nu este de natură a 

determina aprecierea că aceștia nu au 

comis faptele cu forma de vinovăție 

prevăzută de lege.  

Pentru existența infracțiunii mobilul 

nu are nicio relevanță juridică, acesta 

putând avea importanță în procesul de 

individualizare a sancțiunii de drept 

penal ce urmează a fi aplicată de către 

instanță. 

 

4. Forme, modalități, sancțiuni 

 

4.1. Forme. Deși posibile actele de 

pregătire și tentativa nu sunt pedepsite 

de lege. 

basis of the factual situation 

established and in agreement with the 

court of first instance, the High Court 

considers that the defendants did not 

act intentionally, but committed the 

offenses in the form of a guilt, 

without accepting the specific 

consequences, since the aim pursued 

it was only to avoid highlighting cases 

with unknown authors, not 

obstructing justice or failing to 

perform the work (CCCJ, Criminal 

Section, Decision No. 170/2014, 

www.scj.ro)” [3]. 

The opinion of the Supreme Court 

is at least questionable, if not wrong, 

because in the concrete examination 

of the circumstances of the 

commission of the acts imputed to the 

police officers it was necessary to 

consider the direct consequence of the 

non-registration of such cases. In 

particular, by failing to register cases 

with unidentified authors (by the 

unique number in the prosecutor's 

office and the number in the records 

of these categories of cases from the 

police), they escape the control of the 

prosecutor and the hierarchically 

superior bodies of the concerned 

policemen. It is known that the 

specific control activities aim at 

increasing the efficiency of the 

authors' identification activity in such 

cases. The retention of the situation in 

which the police officers concerned 

have carried out activities in those 

cases (on-the-spot visits, on-the-spot 

investigations, drawing up records, 

hearing witnesses, etc.) it is not so as 

to determine that they have not 

committed the acts with the guilt form 

provided by the law. 

For the existence of the offense, 

the motive has no legal relevance, it 

may be important in the process of 
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Consumarea infracțiunii are loc în 

momentul în care a fost executată 

oricare dintre acțiunile incriminate de 

lege în modalitatea tip, iar în 

modalitatea asimilată infracțiunea se 

consumă în momentul în care a fost 

exercitată acțiunea de împiedicare, 

momente în care se produce și starea de 

pericol pentru activitatea de înfăptuire a 

justiției. 

În ipoteza în care elementul material 

al laturii obiective se realizează prin 

acțiunea de reținere, vom avea și un 

moment al epuizării, moment care va 

coincide cu momentul încetării 

executării ultimului act incriminat de 

lege. 

 

4.2. Modalități. Infracțiunea 

examinată prezintă în alin. (1) al art. 

275 C. pen., o modalitate normativă tip 

care constă în sustragerea, distrugerea, 

reținerea, ascunderea ori alterarea de 

mijloace de probă sau de înscrisuri. 

În alin. (2) al aceluiași articol este 

prevăzută o modalitate normativă 

asimilată care constă în împiedicarea, în 

orice mod, ca un înscris necesar 

soluționării unei cauze, emis de către un 

organ judiciar sau adresat acestuia, să 

ajungă la destinatar. 

4.3. Sancțiuni. Sancțiunea 

prevăzută de lege pentru ambele 

modalități normative este închisoarea 

de la 6 luni la 5 ani. 

 

5. Explicații complementare 

 

5.1. Legătura cu alte infracțiuni. 

Infracțiunea examinată prezintă unele 

legături cu celelalte infracțiuni ce fac 

parte din această grupă.  

 

5.2. Unele aspecte procesuale. De 

regulă urmărirea penală se efectuează 

de către organele de cercetare penală 

individualizing the criminal law 

sanction to be applied by the court. 

 

4. Forms, Ways, Sanctions 

 

4.1. Forms. Although possible 

preparation acts and attempts are not 

punishable by law. 

Consummation of the offense takes 

place at the moment when any of the 

actions incriminated by the law were 

enforced in a typical way, and in the 

assimilated way the offense is 

consumed at the moment when the 

preventive action was taken, moments 

in which the state of danger for the 

activity of justice is induced. 

If the material element of the 

objective side is accomplished by the 

restraining action, we will have a 

moment of exhaustion, moment that 

will coincide with the moment when 

the last act incriminated by the law 

ceases. 

4.2. Ways. The examined offense 

is in par. (1) of art. 275 Criminal 

Code, a type normative way 

consisting in the concealment, 

destruction, retention, concealment or 

alteration of evidence or documents. 

In par. (2) of the same article 

provides for an assimilated normative 

approach consisting in preventing in 

any way a document necessary for the 

settlement of a case, issued by a 

judicial body or addressed to it, to 

reach the addressee. 

4.3. Penalties. The sanction 

provided by the law for both 

normative modalities is imprisonment 

from 6 months to 5 years. 

 

5. Complementary Explanations 

 

5.1. Link to other Offenses. The 

examined offense has some links to 
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ale poliției judiciare sub îndrumarea 

procurorului competent încadrat la 

Parchetul de pe lângă judecătoria în 

circumscripția căreia s-a comis 

infracțiunea examinată. 

În ipoteza în care făptuitorul are o 

anumită calitate (senator, deputat, 

judecător, procuror etc.), urmărirea 

penală se va efectua de către procurorul 

competent din cadrul unuia dintre 

parchetele prevăzute de lege. 

Acțiunea penală se pune în mișcare 

din oficiu.  

Competența de judecată în primă 

instanță revine, de regulă, judecătoriei 

în circumscripția căreia s-a comis 

infracțiunea. 

 În situația în care făptuitorul are o 

anumită calitate (senator, deputat, 

judecător, procuror etc.), competența de 

judecată în primă instanță aparține 

tribunalului, curții de apel sau Înaltei 

Curți de Casație și Justiție, în raport cu 

calitatea autorului la momentul 

comiterii infracțiunii sau cu competența 

organelor care au efectuat urmărirea 

penală (D.I.I.C.O.T. sau D.N.A.). 

În raport de condițiile și 

împrejurările concrete ale comiterii 

fiecărei fapte în parte, infracțiunea 

examinată poate intra în concurs cu alte 

infracțiuni (așa cum am menționat și 

anterior). 

 

6. Precedente legislative și situații 

tranzitorii 

 

6.1. Precedente legislative. În Codul 

penal de la 1864 în dispozițiile art. 203 

și 204 era incriminată o faptă 

asemănătoare celei examinate. 

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 203 

„La întâmplare de sustracțiune, 

ascundere, și desființare de înscrisuri, 

de lucrări sau de procedură criminală, 

sau de alte hârtii, registre, acte și 

the other offenses that are part of this 

group. 

 

5.2. Some Procedural Aspects. As 

a rule, criminal investigations are 

carried out by the criminal 

investigation bodies of the judicial 

police under the guidance of the 

competent prosecutor assigned to the 

Prosecutor's Office attached to the 

district in which the offense under 

investigation was committed. 

If the perpetrator has a certain 

quality (senator, deputy, judge, 

prosecutor, etc.), the prosecution will 

be carried out by the competent 

prosecutor within one of the 

prosecutor's offices. 

The criminal action is put into 

motion ex officio. 

The jurisdiction of the court of first 

instance is, as a rule, the court in the 

district of which the offense was 

committed. 

If the perpetrator has a certain 

quality (senator, deputy, judge, 

prosecutor, etc.), the jurisdiction at 

first instance belongs to the tribunal, 

the court of appeal or the High Court 

of Cassation and Justice, in relation to 

the quality of the author at the time of 

committing the offense or with the 

competence of the bodies that 

conducted the criminal investigation 

(DIICOT or DNA). 

In relation to the actual conditions 

and circumstances of each individual 

offense, the examined offense may be 

in concurrence with other offenses (as 

mentioned above). 

 

6. Legislative Precedents and 

Transitional Situations 

 

6.1. Legislative Precedents. In the 

Criminal Code of 1864 in the 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioana RUSU 

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

151 

lucrări puse în arhivă, în cancelarii, ori 

în alte depozite publice, sau date în 

păstrarea unui funcționar public, 

pedepsele vor fi , pentru grefieri, 

portărei, arhivari, registratori sau alți 

depozitari, cari nu au avut cuviincioasa 

îngrijire, închisoarea de la o lună până 

la 1 an, și cu o amendă dela 150 până 

la 500 lei” [7]. 

Art. 204 prevedea „Cel ce va fi 

culpabil de sustracțiuni, ascunderi sau 

desființări de hârtii, ori lucruri 

menționate în articolul precedent, se va 

pedepsi cu 2 ani închisoare; iar dacă 

culpabilul va fi însuși depozitarul, 

pedeapsa va fi maximum închisorii” 

[7]. 

În doctrina jurisprudența timpului se 

reținea că „Notarii primăriilor fiind 

păstrători direcți ai hârtiilor și 

obiectelor depuse la primăriile unde 

funcționează, urmează că dânșii sunt 

responsabili de sustracțiunile unor 

asemenea hârtii sau obiecte, și supuși 

pedepselor prevăzute de art. 203 și 204 

c. pen. (Cas. II 470/93, B. p. 919)” [7]. 

Într-o altă speță s-a decis că „Se face 

pasibil de penalitatea prevăzută de art. 

204 c. penal un funcționar al căilor 

ferate care, însărcinat cu recepționarea 

biletelor de drum internaționale dela 

conductorii de trenuri, în loc de a preda 

acele bilete biroului de control le 

deturnează dela acea destinație 

vânzândule la alți în propriul său folos 

(Cas II, 760 din 7 martie 1911)” [7]. 

În Codul penal Carol al II-lea o 

incriminare asemănătoare era prevăzută 

în dispozițiile art. 292 în următoarea 

formulare: „Acela care, în orice mod, 

sustrage, distruge sau face 

neîntrebuințabil un act, un înscris sau 

memoriu fie al său, fie al altuia, depus 

la instanța unde procesul era pendinte, 

în vederea judecății, comite delictul de 

sustragere a actelor din instanță și se 

provisions of art. 203 and 204, an act 

similar to that examined was 

incriminated. 

Thus, according to the provisions 

of art. 203 “At the occurrence of the 

removal, concealment, and 

dissolution of writings, works or 

criminal proceedings, or of other 

papers, registers, acts and works 

placed in the archives, in 

chancelleries or in other public 

deposits, or in the keeping of an 

official civil servant, the penalties will 

be for the clerks, the bailiff, the 

archivists, the registrars or other 

depositors who have not had proper 

care, the prison for a month to 1 year 

and a fine of 150 to 500 lei” [7]. 

Article 204 provided that “He who 

is guilty of removal, hiding or 

disposing of papers, or things 

mentioned in the preceding article, 

shall be punished by 2 years' 

imprisonment; and if the guilty person 

is the depositary himself, punishment 

will be of maximum prison” [7]. 

In the doctrine, the jurisprudence 

of the time reminded that “the 

notaries of the mayor's offices being 

direct keepers of the papers and 

objects deposited in the mayoralties 

where they function, it follows that 

they are responsible for the removal 

of such papers or objects, and subject 

to the punishments provided by art. 

203 and 204 Criminal Code (Case No 

II 470/93, p. 919)” [7]. 

In another case, it was decided that 

“the penalty provided by art. 204 of 

the Criminal Code, a clerk of the 

railways, who was responsible for 

receiving international tickets from 

train drivers instead of handing over 

those tickets to the control office, 

hijacked them from that destination in 

order to sale them to others for his 
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pedepsește cu închisoare corecțională 

dela 6 luni la 2 ani și amendă dela 

2.000 la 3.000 lei” [8]. 

În comentariul realizat pe marginea 

acestei incriminări doctrina timpului 

releva „Prin conținutul art. 292 c. p. 

legiuitorul a voit să acorde o 

protecțiune specială, actelor, 

înscrisurilor și memoriilor depuse de 

părți la instanța judecătorească în 

vederea judecării proceselor. Subiectul 

activ al infracțiunii poate fi atât un 

funcționar al instanței cât și un 

particular sau una din părțile la proces. 

Elementul material consistă din 

sustragerea, distrugerea totală sau 

parțială făcându-l neîntrebuințabil sau 

orice alt mod de activitate care ar avea 

ca finalitate facerea neîntrebuințabilă a 

actului. Cum ar fi ștergerea cu cerneală 

a unor clauze, a unor cifre etc. Legea nu 

precizează natura procesului, ce 

înțelege să proteagă, așa că poate fi: 

penal, civil, comercial, la instanțe 

speciale și chiar în cele de natură 

grațioasă” [9]. 

Constatăm preocuparea constantă a 

legiuitorului român pentru incriminarea 

acestor fapte, precum și existența unor 

elemente de asemănare prevăzute și în 

legea în vigoare.    

 

6.2. Situații tranzitorii. Aplicarea 

legii penale mai favorabile. Având în 

vedere limitele speciale ale pedepsei 

prevăzute în cele două legi, apreciem că 

legea penală mai favorabilă va fi legea 

veche (închisoare de la 6 luni la 3 ani, 

față de închisoare de la 6 luni la 5 ani). 

Cu toate acestea în ipoteza în care 

judecătorul apreciază că va aplica o 

pedeapsă orientată spre minimul 

special, legea penală mai favorabilă 

poate fi și legea nouă. 

 

 

own use (Cas II, 760 of March 7, 

1911)” [7]. 

In the Carol II Criminal Code a 

similar incrimination was provided 

for in the provisions of art. 292 in the 

following wording: “Any person who 

in any way steals, destroys or makes 

unnecessary an act, a written 

document or a memorandum of his or 

of another, filed in the court where the 

trial was pending, for the purpose of 

the trial, commits the offense of 

evading of the documents in the court 

and is punished by correctional 

imprisonment from 6 months to 2 

years and a fine of 2,000 to 3,000 lei” 

[8]. 

In the commentary on this 

incrimination, the doctrine of the time 

reveals “Through the content of art. 

292 Criminal Code, the legislator 

wanted to grant special protection to 

documents, writings and memorials 

filed by the parties to the court for 

trial. The active subject of the offense 

may be both an official of the court 

and an individual or one of the parties 

to the trial. 

The material element consists of 

stealing, total or partial destruction 

rendering it unnecessary or any other 

activity that would have the purpose 

of rendering the act unusable. Such as 

deleting some clauses, numbers, etc. 

The law does not specify the nature of 

the process, so it can be: criminal, 

civil, commercial, in special courts 

and even in those of a graceful 

nature” [9]. 

We note the constant concern of 

the Romanian legislator for the 

incrimination of these facts, as well as 

the existence of elements of similarity 

foreseen in the law in force. 
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Concluzii 

 

Făcând parte din grupul de 

infracțiuni contra înfăptuirii justiției, 

infracțiunea de sustragere sau 

distrugere de probe sau înscrisuri 

reprezintă la acest moment una din 

infracțiunile fără un subiect activ 

calificat, care poate fi orice persoană 

fizică sau juridice care îndeplinește 

condițiile generale cerute de lege.  

Gravitatea faptei, privită prin 

perspectiva atingerilor grave aduse 

actului de înfăptuire a justiției, justifică 

pe deplin menținerea acesteia în Codul 

penal. 

Apreciem că tot gravitatea acestei 

fapte a impus consecvența legiuitorului 

român în ceea ce privește incriminarea 

sa, începând cu dispozițiile Codului 

penal de la 1864. 

În cadrul examinării, pentru a 

prezenta practicienilor unele soluții 

adoptate de instanțele de judecată din 

România, am făcut deseori trimitere și 

la practica judiciară recentă. 

Dacă privim infracțiunea prin 

perspectiva evoluției criminalității, 

constatăm că menținerea acesteia în 

Codul penal se impune, iar eventuale 

modificări și completări în ceea ce 

privește conținutul ei juridic se pot 

impune, în timp.  
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6.2. Transitional Situations. 

Applying More Favorable Criminal 

Law. Given the special limits of the 

punishment provided by the two laws, 

we consider that the more favorable 

criminal law would be the old law (6 

months to 3 years imprisonment, 

compared to 6 months to 5 years 

imprisonment). 

Nevertheless, if the judge considers 

that he will apply a punishment 

directed to the special minimum, the 

more favorable criminal law may be 

the new law. 

 

Conclusions 

 

As part of the group of crimes 

against justice, the crime of removal 

or destruction of evidence or 

documents is at the moment one of 

the crimes without a qualified active 

subject, which can be any natural or 

legal person who meets the general 

conditions required by law. 

The gravity of the act, viewed from 

the point of view of seriously 

affecting the act of justice, fully 

justifies its keeping in the Criminal 

Code. 

We appreciate that the gravity of 

this act required the Romanian 

legislator's consistency with regard to 

the incrimination, starting with the 

provisions of the Criminal Code of 

1864. 

In the examination, in order to 

present to practitioners some solutions 

adopted by Romanian courts, we have 

often referred to the recent judicial 

practice. 

If we look at the offense from the 

point of view of the evolution of 

crime, we find that keeping it in the 

Criminal Code is necessary and any 
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changes and additions to its legal 

content may be imposed, over time. 
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Rezumat: Activitatea de transport 

aerian a început încă de la apariţia 

primelor aeronave mai uşoare decât aerul. 

Deşi avionul a fost folosit ca armă în 

Primul Război Mondial, folosirea lui în 

transporturile poştale este considerată 

începutul activităţii moderne a acestuia. 

Călătoria aeriană este o formă generală de 

transport a pasagerilor pe distanţe mari şi 

singura alternativă rezonabilă când timpul 

este esenţial. Viteza mare a avioanelor 

corelată cu un sistem de preţuri copetitive 

a condus la creşterea transpotului aerian şi 

în specil a celui de pasageri. O 

caracteristică a transportului aerian, care 

este privită ca un dezavantaj tehnic, constă 

în accesibilitatea lui relativ redusă. Pentru 

accesul la aeroport este necesară folosirea 

unui mijloc de transport auto, ceea ce 

adaugă timp şi un cost suplimentar 

serviciului furnizat. Pentru a compensa 

aceste probleme unii transportatori 

furnizează servicii din poartă în poartă 

prin contracte cu firme de camionaj. 

 

Cuvinte cheie: transport aerian; 

convenţia privind aviaţia civilă 

internaţională; convenţia sanitară 

internaţională privind navigaţia aeriană. 

 

 

Introducere 

 

Anul 1919 poate fi considerat prag 

al abordării cu preponderenţă a teoriei 

aviaţiei pentru scopuri civile şi, de la 

început, al unei noi activităţi de 

organizare a transportului aerian 

comercial şi de transformare a 
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Abstract: Airfreight transport system 

is not only the connection between 

economic branches and the circulation 

system on trade in goods between the 

different states of the world, but also an 

important factor in the training 

population and employment. Without a 

system to transport organized at the 

global level can be achieved international 

economic trade and cannot integrate in 

the world of all areas and geographical 

regions of the world and cannot benefit 

from the advantages. Efficiency of 

economy depend not only on technical 

quality or productivity, but also to 

transport quality in all modes of 

transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: airfreight transport; 

convention on international civil aviation; 

health convention on international air 

navigation. 

 

 

Introduction 

 

Year 1919 can be considered threshold 

chiefly's approach of the theory civil aviation 

for purposes and from the beginning of a new 

organization of commercial air transport and 

processing of military aircraft in civil matters. 

As from that year being taken many airlines, 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Florin DOBRE 

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

158 

avioanelor militare în civile. Începând 

cu acest an iau fiinţă multe companii 

aeriene, unele dintre acestea 

funcţionând până în zilele noastre sub 

denumirea iniţială. Astfel, compania 

naţională KLM a luat fiinţă în 

octombrie 1919 şi este considerată cea 

mai veche companie naţională din 

lume, funcţionând până în zilele 

noastre sub aceeaşi denumire. 

În anii următori se mai înfiinţează 

alte companii, dintre care: AERFLOT 

(Rusia) în 1923, PAN AMERICAN 

AIRLINES (SUA) în 1927, SABENA 

(Belgia) în 1923, AIR FRANCE 

(Franţa) în 1933, Lufthansa (Germania) 

în 1926, TAROM (România în 1944). 

Fără îndoială, caracteristica 

esenţială a serviciului aerian este 

viteza. Avioanele comerciale cu motor 

cu reacţie au viteze între 500 km/h şi 

600 km/h. Acest avantaj, important în 

deplasarea terminal la terminal, este 

diminuat într-o oarecare măsură prin 

frecvenţa redusă a zborurilor 

determinată de gradul de utilizare, dar 

şi de aglomerarea aeroporturilor şi a 

căilor de acces la aeroport.  

 

1. Convenţii şi reglementări 

internaţionale 

 

În domeniul transportului aerian, se 

aplică o serie de convenţii, 

reglementări şi acorduri, care, deşi nu 

reuşesc să-i confere un caracter strict 

unitar, îi facilitează totuşi desfăşurarea 

normală. Dintre acestea, mai 

importante sunt: 

• Convenţia pentru unificarea unor 

reguli privind transportul aerian 

internaţional, semnată la Varşovia (12 

octombrie 1929), la care ţara noastră a 

aderat prin Legea nr. 1213 din 1931, 

reglementează anumite aspecte ale 

transportului aerian internaţional, 

some of them running up to this day under the 

name initial. Such national company KLM 

was born in October 1919 and is considered 

the oldest national airline in the world, 

operating up to this day under same name. 

In the next few years it may set up other 

companies, of which: AERFLOT (Russia) in 

1923, PAN AMERICAN AIERLINES (USA) 

in 1927, Sabena (Belgium) in 1923, AIR 

FRANCE (France) in 1933, Lufthansa 

(Germany) in 1926, the airline (Romania in 

1944). 

Without doubt, essential feature of air 

service is its speed. Commercial airliners with 

jet engine have speeds between 500 km/h and 

600 km/h). This important advantages in 

moving terminal from the terminal is reduced 

to a certain extent by low frequency of the 

flights determined from the degree of use, but 

also the congestion at airports and traffic 

routes to the airport. 

 

1. International Conventions and 

regulations 

 

In the field of air transport, shall 

apply to a series of conventions, 

regulations and agreements, which, 

although they are not able to give a 

character strictly unitary ii makes it 

easy however carried out in the 

normal. Of these, most important ones 

are: 

• The Convention for the 

unification of certain rules relating to 

international carriage by air, signed at 

Warsaw (12 October 1929/2000 (3), 

to which our country joined by Law 

No 1213 of 1931, covers certain 

aspects of international air transport, 

referring in particular to the transport 

documents (fare, the newsletter of 

baggage and the air way bill). 

• Health Convention on 

international air navigation, signed at 

The Hague (12 April 1933), regulates 
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referindu-se în special la documentele 

de transport (biletul de călătorie, 

buletinul de bagaj şi scrisoarea de 

trăsură aeriană). 

• Convenţia sanitară internaţională 

privind navigaţia aeriană, semnată la 

Haga (12 aprilie 1933), reglementează 

unele aspecte de natură sanitară în 

legătură cu măsurile ce trebuie luate pe 

aeroporturi cu privire la accesul 

aeronavelor, al echipajelor acestora, al 

persoanelor, bagajelor şi mărfurilor. 

• Convenţia privind aviaţia civilă 

internaţională, semnată la Chicago (7 

decembrie 1944), reprezintă, prin 

reglementările sale, principalul 

instrument juridic din domeniul aviaţiei 

civile internaţionale. Cu această ocazie 

a fost creat cadrul juridic instituţional şi 

a luat fiinţă Organizaţia Aviaţiei Civile 

Internaţionale (ICAO). În cadrul 

aceleiaşi convenţii a fost semnat de 

către statele membre ICAO, Acordul 

referitor la transportul aerian 

internaţionl care descrie libertăţile 

aerului (doua tehnice şi trei 

comerciale) şi care au aplicare generală 

în practica aviaţiei internaţionale.  Cele 

cinci libertăţi ale aerului, definite prin 

Convenţia de la Chicago, sunt:  

1) dreptul de a survola, fără 

aterizare, teritoriul unui stat contractant 

al convenţiei; 

2) dreptul de a ateriza pe teritoriul 

unui stat, fără scopuri comerciale 

(dreptul de a face escală tehnică); 

3) dreptul de a ateriza pentru a 

debarca călători, marfă şi poştă, luate 

de pe teritoriul statului posesor al 

aeronavei; 

4) dreptul de a ateriza în scopul 

îmbarcării de călători, mărfuri şi poştă 

din statul partener, pentru ai transporta 

în statul căruia îi aparţine aeronava; 

5) dreptul de a îmbarca şi debarca 

pasageri, mărfuri şi poştă, cu destinaţia 

some aspects of health in connection 

with the measures to be taken in 

airports, with regard to access aircraft, 

of their crews, of persons, baggage 

and cargo. 

• The Convention on International 

Civil Aviation, signed in Chicago (7 

December 1944), it is, by its rules, 

which are the main legal instrument 

of international civil aviation. On this 

occasion has been created institutional 

and legal framework was born 

International Civil Aviation 

Organization (ICAO). 

Within the same Convention was 

signed by the Member States ICAO, 

the Agreement with regard to the 

transport by air freedoms international 

describing air (two technical and three 

commercial) which have general 

application in practice international 

aviation.  

The five freedoms of air defined by 

the Chicago Convention are: 

1) The right to swept over, without 

landing, territory of a Contracting 

State of the Convention;  

2) The right to land in the territory 

of a member, without commercial 

purposes (such as the right to make 

technical stopover); 

3) The right of land to land 

passengers, freight and mail, taken 

from the territory of the state holder 

of the aircraft; 

4) The right to land for the purpose 

of loading of passengers, cargo and 

mail in the Member partner, for you 

carry in the State to which he belongs 

to aircraft; 

5) The right to embark and 

embarking passengers, freight and 

mail, with the destination or origin or 

from the territory of third countries. 

By Decree No 194/1965, Romania 

joined the "Chicago Convention", and 
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sau cu provenienţa în sau din teritoriul 

unor state terţe. 

Prin Decretul nr. 194/1965, 

România a aderat la „Convenţia de la 

Chicago”, devenind membră a ICAO. 

• Convenţia pentru reprimarea 

capturării ilicite a aeronavelor, semnată 

la Haga (16 decembrie 1970), 

referitoare la reprimarea capturării 

ilicite de aeronave, cuprinde unele 

reglementări specifice, în vederea 

combaterii fenomenelor de răspândire, 

înmulţire şi agravare a actelor de 

violenţă, care pot fi săvârşite la bordul 

unei aeronave în timpul zborului, ori al 

unei aeronave angajate la îndeplinirea 

unui serviciu aerian. România a aderat 

prin Decretul nr. 143/1972 la 

Convenţia de la Haga (1970) şi prin 

Decretul nr. 66/1985 la Convenţia de la 

Montreal (1971). 

• Convenţia privind problemele 

colaborării în domeniul activităţilor de 

exploatare comercială şi financiară 

între întreprinderile de transport aerian, 

semnată la Berlin (27 octombrie 1965); 

• Convenţiile privind tarifele unice 

pentru pasageri şi marfă, inclusiv taxele 

aferente serviciilor acordate 

aeronavelor (EAPT, EAGT), semnate 

la Budapesta (1 aprilie 1963). 

• Convenţia pentru unificarea 

anumitor reguli referitoare la 

transportul aerian internaţional, 

adoptată la Montreal, la 28 mai 1999, 

ratificată în România prin O.G. nr. 107 

din 31 august 2000, publicată în 

„Monitorul Oficial” nr. 437, din 3 

septembrie 2000, privind unele 

modificări ale următoarelor convenţii 

internaţionale: - Convenţia de la 

Varşovia; - Protocolul de la Haga; - 

Convenţia de la Guadalajara; - 

Protocolul de la Guatemala City. 

 

 

became a member of ICAO. 

• The Convention for catching 

illegal suppression of aircraft, signed 

at The Hague (16 December 1970), 

relating to punish illegal catching of 

aircraft, includes some specific rules, 

with a view to combating phenomena 

spread, multiplication and aggravation 

of acts of violence, which may be 

committed on board an aircraft in 

flight, or an aircraft committed to the 

fulfillment of a air service. 

Romania joined by Decree No 

143/1972 to the Hague Convention 

(1970) and by Decree No 66/1985 to 

the Convention by the Montreal 

Protocol (1971). 

• The Convention on cooperation 

in the field of exploitation activities 

between business and financial 

undertakings of the carriage by air, 

signed at Berlin (27 October 1965); 

• Arrangements for single fares for 

passengers and goods, including 

related charges services granted 

aircraft (EAPT, EAGT), signed in 

Budapest (1 April 1963). 

• The Convention for the 

unification of certain rules relating to 

international carriage by air, done at 

Montreal on 28 May 1999, ratified in 

Romania by O. G. No 107 of 31 

August 2000, published in the Official 

Gazette no. 437, from September 3 

2000, for amendments of the 

following international convention: - 

The Warsaw Convention; - The 

Hague Protocol; - Guadalajara 

Convention; - The Guatemala City 

Protocol City. 

 

2. International bodies and 

organizations of civil aviation 

 

International Civil Aviation 

Organization (OACI or ICAO). 
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2. Organisme şi organizaţii 

internaţionale ale aviaţiei civile 

 

Organizaţia Aviaţiei Civile 

Internaţionale (OACI sau ICAO). 

Înfiinţată în anul 1944, cu ocazia 

Conferinţei traficului aerian de la 

Chicago, având iniţial 54 de state 

membre, OACI a primit, începând cu 

anul 1947, statutul de organizaţie 

specializată în cadrul ONU pentru 

aviaţia civilă. Are sediul la Montreal 

(Canada) şi numără în prezent peste 

170 de state membre. 

 

Asociaţia Internaţională a 

Transporturilor Aeriene (IATA). În 

anul 1945, la Havana, a luat fiinţă 

Asociaţia Internaţională a 

Transporturilor Aeriene (International 

Air Transport Association - IATA). 

Membri ai acestei asociaţii sunt 

companiile de trasporturi aeriene 

internaţionale ale diferitelor ţări. 

Obiectivele urmărite de IATA se referă 

la: 

- promovarea unui trafic aerian 

sigur, regulat şi eficient, cultivarea 

relaţiilor comerciale în acest domeniu, 

studierea şi punerea în valoare a căilor 

de navigaţie aeriană; 

- promovarea cooperării între 

societăţile de transporturi aeriene care 

participă direct la traficul aerian 

internaţional; 

- promovarea cooperării cu celelalte 

organizaţii internaţionale care pot 

contribui la buna desfăşurare a 

transporturilor aeriene internaţionale. 

Potrivit condiţiilor de expediere ale 

IATA, teritoriile survolate sunt 

împărţite în trei zone de trafic (Traffic 

Conference Areas), pentru fiecare zonă 

existând o conferinţă de trafic. Aceste 

zone sunt următoarele: 

Founded in 1994, at the Conference of 

air traffic in Chicago, having initially 

54 Member States, OACI has 

received, starting from the year 1947, 

the status of an organization 

specialized in the framework of the 

UN for civil aviation. It has its head 

office in Montreal (Canada) and now 

has over 170 Member States. 

 

International Association of air 

transport (IATA). In the year 1945, 

Havana, Association was international 

aviation (International Air Transport 

Association IATA). Members of this 

association are transport companies 

international air from the various 

countries.  

Objectives pursued by IATA shall relate 

to: 

- promotion of a safe air traffic, 

regularly and efficiently, growing 

trade relations in this field, study and 

the enforcement of the air navigation 

horses; 

- promoting cooperation between 

companies of the air transport directly 

participating in international traffic; 

- promotion of cooperation with 

other international organizations 

which are likely to contribute to the 

proper conduct of international 

carriage by air. 

In accordance with the conditions 

for dispatch of IATA, the territories 

flap is divided into three areas of 

traffic (Traffic Conference Areas) 

which have responsibility for their 

particular), for each area so that there 

is a conference of traffic. These areas 

are the following:  

• Zone 1 (IATA Area 1), which 

includes: North America, South 

America and adjacent Islands, 

Greenland and the Hawaii; 

• Area 2 (IATA Area 2), which 
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• Zona 1 (IATA Area 1), care 

cuprinde: America de Nord, America 

de Sud şi insulele adiacente, 

Groenlanda şi insulele Hawaii; 

• Zona 2 (IATA Area 2), care 

cuprinde: Europa, Africa şi insulele 

adiacente, Orientul Mijlociu (inclusiv 

Iran); 

• Zona 3 (IATA Area 3), care 

cuprinde: Asia şi insulele adiacente, 

Australia, Noua Zeelandă şi insulele 

Oceanului Pacific. 

Conferinţele de trafic adoptă 

hotărâri cu privire la tarifele de 

transport ce trebuie practicate, 

condiţiile de expediere, etc. Compania 

TAROM a devenit membră a IATA în 

1994. 

 

3. Aeroportul 

 

Aeroportul reprezintă totalitatea 

construcţiilor, instalaţiilor şi 

amenajărilor destinate servirii 

călătorilor, servirii aeronavelor pentru 

decolare şi aterizare, îmbarcarea şi 

debarcarea călătorilor, desfăşurării 

operaţiilor comerciale, controlului şi 

conducerii zborului într-o zonă 

delimitată de spaţiu, întreţinerii şi 

reparării avioanelor, etc. 

În structura unui aeroport se cuprind 

următoarele elemente: aerodromul, 

construcţiile (aerogara), turnul de 

control, hangarele, atelierele, 

instalaţiile speciale, echipamentele şi 

utilajele pentru servirea tehnică. 

Aerodromul reprezintă suprafaţa de 

teren special amenajată care serveşte la 

decolarea şi aterizarea avioanelor, la 

rularea, staţionarea şi servirea lor 

tehnică. Aeronromul are următoarele 

părţi principale: - piste de decolare şi 

aterizare; - platforme de încărcare-

descărcare pentru mărfuri; de 

îmbarcare-debarcare pentru călători 

includes: Europe, Africa and adjacent 

islands, the Middle East (including 

Iran); 

• Zone 3 (IATA Area 3), which 

includes: Asia and adjacent islands, 

Australia, New Zealand and the 

Pacific Ocean. 

Traffic conferences adopt decisions 

with respect to the freight rates to be 

charged, the conditions of dispatch, 

etc. Tarom has become a member of 

IATA in 1994. 

 

3. The Airport 

 

Represents the whole airport 

buildings, installations and 

improvements intended for serving 

passengers, serving aircraft for takeoff 

and landing, boarding and 

disembarking passengers, carrying out 

business operations, control and flight 

management within a delimited zone 

of space, maintenance, and repair of 

airplanes, etc. 

Structure in an airport shall be 

shall include the following: 

aerodrome, constructions (terminal), 

the control tower, sheds, workshops, 

special installations, equipment and 

machinery to serve technique. 

Aerodrome is the area of land 

especially arranged which is used to 

take-off and landing aircraft, when 

driving, parking and serving their 

technical. Aerodrome has the 

following main parts: - runway 

takeoff and landing; - ramps, loading 

and unloading of goods; the boarding 

pass-landing for passengers (area of 

traffic); - platforms for parking of 

aircraft; - races of the aircraft between 

tracks and platforms (rock shingle) 

etc. 

Gang of takeoff and landing (area 

to maneuver) is determined in relation 
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(suprafaţa de trafic); - platforme de 

staţionare a aeronavelor; - căi de rulare 

a avioanelor între piste şi platforme 

(bretelele), etc. 

Pista de decolare şi aterizare 

(suprafaţa de manevră) este stabilită în 

raport cu poziţia geografică, 

temperatura de referinţă, condiţiile de 

vânt. De regulă fiecare aerodrom 

dispune de mai multe piste. Una din 

acestea este dispusă pe direcţia 

vânturilor dominante şi se numeşte 

pistă principală. 

Căile de rulare sunt porţiuni de 

teren amenajate pentru deplasarea 

avioanelor de la şi la pistele de 

aterizare-decolare, la platformele de 

îmbarcare şi debarcare a călătorilor sau 

la suprafeţele de staţionare şi deservire 

tehnică. 

Aerogara, cunoscută şi sub numele 

de terminal, este cea mai importantă 

clădire a unui aeroport. Ea reprezintă 

punctul de concentrare a traficului, a 

pregătirii expedierii călătorilor şi 

mărfurilor, respectiv a finalizării 

transportului aerian. Aerogara de 

mărfuri este constituită din depozitele 

de mărfuri şi compartimentele de 

efectuare a formalităţilor comerciale. 

Aerogara este sediul birourilor 

companiilor aeriene şi al diferitelor 

servicii. Printre cele mai importante 

servicii sunt: - conducerea aeroportului; 

- dirijarea şi controlul circulaţiei 

aeriene (localizat în turnul de control); 

- dirijarea la sol a aeronavelor şi 

utilajelor de servire; - serviciul 

meteorologic; - serviciul sanitar; - 

organele de pază; - grăniceri şi vamă 

(la aeroporturile internaţionale). Tot 

aici sunt amenajate şi spaţii pentru 

servirea călătorilor: săli de aşteptare, 

birouri de informaţii, case de bilete, 

restaurante, etc.  

Turnul de control, situat de regulă 

to geographical location, reference 

temperature, wind conditions. As a 

general rule each aerodrome has 

several tracks. One of them is willing 

to direction wind trap dominant and is 

called gang. 

The roadways are portions of land 

adapted for moving aircraft in and out 

of the gangs of landing-takeoff, 

platforms for embarkation and 

disembarkation of passengers or to the 

parking areas and technical service. 

The terminal, also known under 

the name of the terminal, is the most 

important building of an airport. It is 

the point of concentration of traffic, 

training dispatch passengers and 

goods, i.e. the completion of air 

transport services. The terminal of the 

goods shall be made up of deposits of 

goods and compartments for carrying 

out of business formalities. The 

terminal is established offices airline 

companies and of the various 

services. Among the most important 

services are: driving airport; routing 

and control of movement airlines 

(located in the control tower); 

directing aircraft ground and 

implements of service; weather 

service; health service; components as 

a guard, border guards and customs 

(at international airports). Here are 

adapted and spaces to serve travelers: 

waiting room, offices of information, 

houses of tickets, restaurants, etc.  

The control Tower, which is 

located above the terminal's rule, 

houses components of routing 

channels and air surveillance of the 

movement of the aircraft in the 

airspace of the airport, as well as of 

those which are on the ground and 

ready to start off. 

Sheds and workshops are 

construction for the work of 
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deasupra aerogării, adăposteşte 

organele de dirijare şi supraveghere a 

circulaţiei aeriene a avioanelor aflate în 

spaţiul aerian al aeroportului, precum şi 

a celor aflate la sol şi pregătite pentru a 

începe zborul. 

Hangarele şi atelierele sunt 

construcţii destinate activităţii de 

întreţinere şi reparaţie a aeronavelor şi 

a diferitelor agregate de la bordul 

acestora. 

Instalaţii speciale care folosesc la: 

protecţia navigaţiei aeriene (PNA), 

îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor, 

bagajelor, poştei şi a mărfurilor, 

pregătirea la sol a aeronavei, înainte şi 

după efectuarea zborului, precum şi la 

alte activităţi speciale (deszăpezire, 

stingerea incendiilor, antideturnare, 

etc.). 

 

4. Spaţiul aerian 

 

Prin spaţiu aerian se înţelege 

volumul de aer aflat deasupra 

teritoriului unui stat, delimitat de 

frontierele acestuia. El se împarte în 

spaţiu aerian controlat şi necontrolat. 

Spaţiul aerian controlat este destinat 

zborurilor aviaţiei de transport şi 

cuprinde următoarele zone: regiuni de 

control, regiuni terminale de control şi 

zone de control de aerodrom. 

Regiunea de control este delimitată 

vertical (între 900 m şi 14950 de m) şi 

orizontal şi cuprinde căile aeriene 

(culoarele aeriene). 

Spaţiul aerian al ţării noastre este 

organizat pe regiuni de control şi 

culoare de intrare şi ieşire din regiunile 

de control. 

Culoarul aerian este parte a spaţiului 

aerian controlat, în formă de 

paralelipiped, delimitat pe verticală şi 

orizontală. Căile aeriene pot fi interne 

(au o lăţime de 10 m) şi internaţionale 

maintenance and repair of aircraft and 

of the various aggregates of on board. 

Special facilities which are used 

for: the protection air navigation 

(PNA), embarking and disembarking 

of passengers, baggage, e-mail and 

goods, the preparation on the ground 

of the aircraft, before and after the 

flight as well as other specific 

business (boulevard, fire-fighting, anti 

embezzlement, etc.). 

 

4. The airspace 

 

By airspace" means the volume of 

air above a member, bounded by its 

borders. It is divided into controlled 

airspace and uncontrollably. 

Controlled airspace is intended for 

transport aviation flights and shall 

cover the following areas: regions of 

control, control terminal regions and 

areas of the aerodrome control. 

The control region is bounded 

vertically (between 900 m and 14950 

m) and horizontally and includes 

airways (airlines walkways). 

The airspace of our country is 

organized by regions of the control 

and color of the entrance and exit of 

the regions. 

Air path is part of controlled 

airspace, in the parallelepiped shape, 

bounded vertically and horizontally. 

Airways may be internal (have a 

width of 10 m) and international 

(have the width of 20 m).  

Control terminating region is the 

part of the airspace controlled 

organized for the co-ordination of the 

flights between two or more control 

area of neighboring aerodrome or 

heavy traffic. Our country has a single 

region control, of Bucharest, bounded 

vertically 500 m from the ground to 

3050m, and the horizontal to 70 km). 
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(au lăţimea de 20 de m).  

Regiunea terminală de control este 

partea din spaţiul aerian controlat 

organizată pentru coordonarea 

zborurilor între două sau mai multe 

zone de control de aerodrom vecine sau 

cu trafic intens. Ţara noastră are o 

singură regiune de control, a 

Bucureştiului, delimitată pe verticală, 

de la 500 de m de la sol la 3050 m, iar 

pe orizontală la 70 km. 

Zona de control de aerodrom este o 

parte a spaţiului aerian controlat care 

începe de la suprafaţa solului până la o 

anumită înălţime şi este organizată 

pentru orice aerodrom deschis 

traficului public. Ea este de obicei 

circulară sau semicirculară. 

Pentru evitarea pericolelor de 

coliziune a aeronavelor în aer, 

culoarele aeriene sunt departajate între 

ele pe orizontală şi pe verticală şi 

longitudinal. 

Spaţiul aerian al ţării noastre se 

împarte în: 

a) spaţiul rezervat unităţilor 

Departamentului Aviaţiei Civile şi 

anume: zonele aeroporturilor deschise 

traficului intern şi internaţional (zonele 

de control de aerodrom); căile aeriene 

interne şi internaţionale; regiunea 

terminală de control Bucureşti; zonele 

aeroporturilor aviaţiei militare şi 

sportive, precum şi spaţiul aerian de la 

sol până la înălţimea de 200 m, în 

zonele de şes, 400 m în zonele de deal 

şi 700 m în zonele de munte; 

b) spaţiul rezervat unităţilor care 

construiesc aeronave pentru încercarea 

şi omologarea acestora; 

c) spaţiul rezervat unităţilor militare. 

 

 

 

 

 

The control area of the aerodrome 

is a part of controlled airspace which 

starts at the soil surface up to a certain 

height and is organized for any 

aerodrome open public traffic. It is 

usually circular or semicircular seat. 

To avoid danger of collision of 

aircraft in the air, airline aisles should 

be divided between them horizontally 

and vertically and longitudinally. 

The airspace of our country shall 

be divided into: 

a) units space reserved for civil 

aviation division, namely: airports 

open to traffic areas domestic and 

international (control areas 

aerodrome); airways domestic and 

international; control region at 

Bucharest; areas military aviation 

airports and sports as well as the 

airspace from the ground to a height 

of 200 m, in the areas of ses, 400 m in 

hilly conditions and 700 m in the 

mountain areas; 

b) the space reserved for 

establishments who build aircraft for 

the attempt and their approval; 

c) the space reserved for military 

units. 

 

5. A contract for the carriage of 

goods by international air and its 

implementation 

 

In practice, this contract are 

present in the form of air waybill (air 

waybil). This proves: conclusion of 

the contract, the receipt of goods for 

transport by the organization of the air 

carrier, as well as the conditions of 

transport. 

The air consignment shall be 

drawn up by the consignor in three 

original copies and multiple copies. 

First part shall be marked "for the 

carrier" and it shall be signed by the 
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5. Contractul de transport aerian 

internaţional de mărfuri şi 

executarea acestuia 

 

În practică, acest contract există sub 

forma scrisorii de transport aerian (air 

waybil). Aceasta dovedeşte: încheierea 

contractului, primirea mărfii la 

transport de către organizaţia de 

transport aerian, precum şi condiţiile 

transportului. 

Scrisoarea de transport aerian este 

întocmită de expeditor în trei 

exemplare originale şi mai multe copii. 

Primul exemplar poartă menţiunea 

“pentru transportator” şi este semnat de 

expeditor. Al doilea exemplar poartă 

menţiunea “pentru destinatar” şi este 

semnat de expeditor şi transportator şi 

însoţeşte marfa, în timp ce al treilea 

exemplar este semnat de transportator 

după primirea mărfii şi rămâne la 

expeditor. 

Scrisoarea de transport aerian mai 

cuprinde: - recipisa de primire; - un 

exemplar pentru formalităţile vamale la 

destinaţie; - câteva copii pentru 

compania de transport aerian şi agenţii 

acesteia. 

În scrisoarea de transport aerian 

trebuie să se menţioneze: - punctele de 

plecare şi destinaţie; - dacă ele sunt 

situate pe teritoriul aceleiaşi părţi 

contractante; - dacă sunt prevăzute una 

sau mai multe escale pe teritoriul altui 

stat se va indica una din aceste escale; - 

greutatea, volumul şi dimensiunea 

coletelor, felul ambalajului, marcajul, 

starea mărfii predată la transport; - 

numele şi adresa destinatarului şi dacă 

este cazul numele şi adresa agentului 

destinatarului care va prelua marfa pe 

aeroportul de destinaţie; - numele şi 

adresa expeditorului; - menţiuni în 

legătură cu modul de plată a taxelor de 

consignor. The second part shall be 

marked "for the consignee" and it 

shall be signed by the consignor and 

the carrier and came with cargo, while 

the third copy shall be signed by the 

carrier after the receipt of goods and 

remains from the sender. 

The air consignment may include: - 

the receipt of reception; - one copy for 

customs formalities at the place of 

destination; - several copies for air 

carrier and its agents. 

In the letter of the air carrier must 

specify: - the points of departure and 

destination; - if they are located on the 

territory of the same Contracting 

Party; - one or more agreed stopping 

places being within the territory of 

another Member State shall be will 

indicate one of these stopovers; - the 

weight, the volume and size of 

packages, sorts of packaging, 

marking, the status of goods handed 

over to transport; - the name and 

address of the consignee and where 

appropriate agent name and address of 

consignee which will take over the 

merchandise at the airport of 

destination; - the name and address of 

the consignor; - references in 

connection with the mode of payment 

of the fees and charges transport 

accessories; - an opinion indicating 

that when you carry consignors shall 

be subject to the regulations of the 

Warsaw Convention, which is, as a 

general rule, limited carrier liability in 

the event of loss of or damage to 

goods. 

The consignor shall be responsible 

for the accuracy of the data contained 

in the letter of transport, and 

rapunzator for any damage to or loss 

of a driver or any other person, in 

relation to which responsibility is 

engaged Romanian-American, 
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transport şi a taxelor accesorii; - un 

aviz indicând expeditorilor că 

trasportul este supus reglementărilor 

Convenţiei de la Varşovia, care, în 

general, limitează răspunderea 

transportatorilor în caz de pierdere sau 

avariere a mărfurilor. 

Expeditorul răspunde pentru 

exactitatea datelor înscrise în scrisoarea 

de transport şi este răpunzător pentru 

orice pagubă suferită de cărăuş sau de 

orice altă persoană, faţă de care este 

angajată răspunderea cărăuşului, din 

cauza indicaţiilor şi declaraţiilor sale în 

neregulă, inexacte sau incomplete. 

Totdată, expeditorul este obligat să dea 

toate lămuririle necesare să anexeze la 

scrisoarea de transport aerian 

documentele necesare pentru 

îndeplinirea formalităţilor vamale. 

 

6. Scrisoarea de transport aerian 

în trafic consolidat 

 

Traficul consolidat reprezintă 

gruparea mai multor expediţii pe un 

aeroport de plecare pentru un singur 

aeroport de destinaţie şi un singur 

destinatar. Gruparea expediţiilor se 

realizează de către o casă de expediţii 

care colectează expediţiile de la mai 

mulţi expeditori şi le expediază cu o 

singură scrisoare de transport aerian 

înscriind ca destinatar tot o casă de 

expediţie corespondentă, care primeşte 

marfa. 

Scrisoarea de transport aerian în 

trafic consolidat se numeşte „Master 

Air Way Bill” (MAWB) şi este însoţită 

de un „Manifest de consolidare”. 

Concomitent casa de expediţie 

consolidatoare întocmeşte şi câte o 

„Scrisoare de transport aerian de casă” 

pentru fiecare expediţie (HAWB - 

House Air Way Bill). În această 

scrisoare de casă, la rubrica expeditor 

because of its indications and 

declarations in the irregularity, 

inaccurate or incomplete. It is also in 

compliance with, the sender is forced 

to give all necessary explanations to 

attach to the air consignment 

documents necessary for completing 

the customs formalities. 

 

6. The air consignment in 

consolidated traffic 

 

Consolidated traffic represent the 

grouping of several consignments at 

an airport of departure to a single 

destination airport and a single 

recipient. Grouping of consignments 

shall be carried out by a house for 

consignments which collects 

consignments of several consignors 

and ships with a single air way bill 

according as the recipient all a house 

of dispatch correspondence, receiving 

merchandise. 

The transport letter air traffic in 

consolidated is called "Master Air 

Way Bill" (MAWB) and is 

accompanied by a "Manifesto of 

consolidation". While house of 

dispatch of consolidation shall draw 

up and one "air way bill' for each trip 

(HAWB number/Tracking - House 

Air Way Bill). In this letter from the 

house, under the heading consignor 

shall be entered exporting 

undertaking, and in box recipient 

name and pass address buyer. HAWB 

number/Tracking is a title of credit 

transferable by endorsement. 

House of dispatch of destination 

takes over from the airline goods, in 

accordance with "the air consignment 

consolidated" and "the Manifesto 

consolidation". On the basis of the air 

carrier letters of the house, the house 

of dispatch of destination shall carry 
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se înscrie întreprinderea exportatoare, 

iar la rubrica destinatar se trec numele 

şi aderesa cumpărătorului. HAWB este 

un titlu de credit transmisibil prin 

andosare. 

Casa de expediţie destinatară preia 

de la compania aeriană mărfurile, în 

conformitate cu „Scrisoarea de 

transport aerian consolidat” şi 

„Manifestul de consolidare”. În baza 

scrisorilor de transport aerian de casă, 

casa de expediţie destinatară 

efectuează, în afară de gruparea de 

distribuţie şi transportul de la aeroport 

până la domiciliul fiecărui cumpărător. 

Casa de expediţie care apare ca 

destinatar în scrisoarea de transport 

aerian consolidat, pentru activitatea de 

grupare primeşte un comision de la 

casa de expediţie consolidatoare.  

Această formă de consolidare a 

mărfurilor se numeşte consolidare 

directă. Există şi o aşa numită 

consolidare prin reexpediere, respectiv 

consolidarea realizată pe un alt aeroport 

decît cel de plecare. 

Documentele rămân aceleaşi ca şi la 

consolidarea directă. 

 

7. Forme de cooperare în 

domeniul transportului internaţional 

aerian 

 

Cooperarea în acest domeniu 

îmbracă forma unor contracte care 

permit fiecărei societăţi: să-şi acorde 

servicii prompte, să realizeze încasări 

din cesionări reciproce de servicii sau 

să le partajeze în mod avantajos. 

Aceste forme de cooperare au la 

bază recomandările Asociaţiei 

Internaţionale a Transportului Aerian 

(IATA). 

Contractul „Interline” este o formă 

de cooperare prin care doi carăuşi 

aerieni convin să-şi recunoască 

out, in addition to the grouping of 

distribution and transport from the 

airport to their home each purchaser. 

House of dispatch that appears as 

the recipient in the air consignment 

consolidated, for the matching activity 

receives a commission of the house of 

dispatch of consolidation.  

This form of consolidation of 

goods is called direct consolidation. 

There is also a so-called consolidation 

by re-dispatching, i.e. consolidation 

carried out on another airport than 

that of departure.  

Documents remain the same as 

direct and to the consolidation. 

 

7. Forms of cooperation in the 

field of the international carriage 

by air 

 

Cooperation in this area takes the 

form of the contracts which allow for 

each of the companies: to provide 

prompt service, to achieve proceeds 

from transfers mutual services or to 

share improved alternatives. 

These forms of cooperation are 

based on recommendations 

International Association of Air 

Transport (IATA). 

The contract "interline" is a form 

of cooperation whereby two air 

carriers have agreed to recognize each 

other transport documents, on the 

basis of which companies can embark 

on board the ship passengers, baggage 

and cargo. For this purpose IATA has 

drawn up a framework agreement 

which constitutes a guide in this kind 

of cooperation. The contract 

"interline" is a facility for each airline 

and apply not only among the 

members HERE, but by all airlines. It 

comprises three parts: - in the first 

part shall be submitted partners and 
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reciproc documentele de transport, în 

baza cărora companiile pot îmbarca la 

bordul navei pasageri, bagaje şi 

mărfuri. În acest scop IATA a elaborat 

un contract cadru care constituie un 

ghid în acest gen de cooperare. 

Contractul “Interline” este o facilitate 

pentru fiecare companie aeriană şi se 

aplică nu numai între membrii IATA, ci 

de toate companiile aeriene. El 

cuprinde trei părţi: - în prima parte se  

prezintă partenerii şi se înscriu 

angajamentele acestora de a-şi 

recunoaşte reciproc documentele de 

transport, precum şi modul de rezolvare 

a reclamaţiilor,  procedurile de arbitraj 

şi jurisdicţie; - în a doua parte se 

înscriu comisioanele pe care cărăuşul le 

acordă companiei care realizează 

vânzarea prestaţiilor de transport şi 

emiterea documentelor (a biletului de 

călătorie şi a scrisorii de transport). 

Nivelul acestor comisioane este mai 

mare în: Europa, Asia şi America de 

Nord; - în a treia parte se înscriu: 

termenele de înaintare a facturilor 

pentru transporturile efectuate, modul 

de decontare reciprocă a soldurilor, 

moneda de plată şi procedura de 

corectare a diferenţelor de curs valutar. 

Contractul de reprezentanţă 

generală pentru vânzări - se încheie 

între două companii aeriene care se 

angajează să se reprezinte reciproc pe 

piaţa celeilalte părţi, ca reprezentant 

general de vânzări, de legătură cu 

autorităţile de stat, de efectuare de 

reclamă, în condiţiile respectării 

instrucţiunilor şi regulilor ce 

reglementează tarifele pentru prestaţiile 

efectuate. Se deosebeşte de contractul 

„Interline” prin aceea că agentul 

general poate transfera total sau parţial 

obligaţiile sale, inclusiv dreptul de 

vânzare de prestaţii la alte companii 

sau persoane care devin astfel un fel de 

entered their commitments and 

recognize each other transport 

documents, as well as how to resolve 

the complaints, arbitration 

proceedings and jurisdiction; - in the 

second part shall be entered service 

charges to which they grant carrier 

company which carries out sale of 

benefits of transport and issuing the 

documents (a trip ticket and a letter of 

transport). The level of these charges 

is higher in: Europe, Asia and North 

America; - in the third part shall be 

entered: the deadlines for the 

submission of invoices for transport, 

the mode of mutual settlement of the 

balances, the currency of payment and 

the procedure for correction of the 

differences in the exchange rate 

changes. 

The general contract dealer sales - 

shall be concluded between two 

airlines which undertake to represent 

mutual market other party, as a 

representative general sales, liaison 

with the authorities of the state, for 

making the advertising, subject to 

compliance with instructions and 

rules governing fares for benefits 

carried out. Can be distinguished from 

the contract "interline" by saying that 

managing agent may transfer all or 

part its obligations, including the right 

to sell the benefits to other companies 

or persons who become such a kind of 

sub-agents. 

The operating contract in pool - in 

order to avoid competition, partners, 

operating on the same route, shall 

conclude a contract of "operating in 

pooling" (joint operation, in the 

cartel), which lay down: equitable 

sharing of traffic; a unique system of 

work; or reductions in prices at the 

rates published; as well as the 

minimum size of aircraft to be used. 
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subagenţi. 

Contractul de operare în pool - în 

scopul evitării concurenţei, partenerii, 

ce operează pe aceeaşi rută, încheie un 

contract de „operare în pool” (operare 

în comun, în cartel), prin care se 

stabilesc: împărţirea echitabilă a 

traficului; un sistem unic de lucru; 

preţurile sau reduceri de la tarifele 

publicate; precum şi capacitatea 

aeronavelor ce urmează să fie folosite. 

În acest fel, traficul existent între două 

ţări este dirijat către cursele partenerilor 

de operare în comun. 

Contractul de handling - prin acest 

contract companiile aeriene îşi asigură 

serviciile necesare la sol. În contract se 

prevăd serviciile ce urmează să le 

presteze, tarifele utilizate şi 

răspunderea între cărăuşi şi agentul de 

handling. Contractul de handling este 

reciproc, în sensul că fiecare companie 

figurează reciproc ca agent de 

handling. În cazul că nu ar exista acest 

contract, plata serviciilor necesare ar 

urma să se facă în numerar, imediat sau 

chiar în avans.  

 

Concluzii 

 

Reţeaua aeriană este constituită din spaţiul 

aerian al României în care se definesc rute 

aeriene în funcţie de fluxurile de trafic 

coordonate la nivel european de către 

EUROCONTROL.       

Spaţiul aerian al României, respectiv căile 

aeriene, sunt folosite atât pentru survol în 

condiţiile asigurării serviciului de control şi 

dirijare a traficului aerian cât şi pentru 

decolarea şi aterizarea pe aeroporturile 

româneşti, acestea fiind astfel conectate cu 

aeroporturile din întreaga lume. Sistemul de 

aeroporturi din România este format din 17 

aeroporturi, din care 4 sunt deschise traficului 

intern şi internaţional de călători şi mărfuri şi 

13 sunt cu specific deosebit, de interes local. 

In this way, current traffic between 

the two countries is routed to partners 

flights of the joint operation. 

The contract handling - by this 

contract airlines provide services 

necessary to the ground. The contract 

shall provide services to provide, 

fares used and responsibility between 

carriers and staff handling. Handling 

contract is each other, in the sense 

that each company is given each other 

as an agent of handling. In the case 

that there would be no such contract, 

payment for the services needed to 

make this move in cash, immediately, 

or even in advance.  

 

Conclusions 

 

The air transport activities, especially those 

and aircraft, are capital-intensive requiring 

massive investments, accessible only 

corporate. 

At the same time transport offers great 

opportunities for economies of scale, so that 

there is a large proportion of fixed costs which 

are distributed on a larger number of users to 

reduce unit costs. As with all services, the 

transport service cannot be stored. Therefore, 

it is necessary to develop and the organization 

of the base solid technical materials, technical 

and commercial speed of the means of 

transport, the full utilization of their capacity 

to eliminate transport through the empty or 

with partial load, so that the transport needs of 

the company can be met with minimum 

expenditure of social work. 
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Rezumat: Instanțele judecătorești 

investite cu soluționarea plângerilor 

contravenționale împotriva proceselor 

verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor, au dat interpretări diferite 

normelor legale referitoare la 

aplicarea/neaplicarea marjei de eroare a 

cinemometrelor, ajungându-se la soluții 

contradictorii și vădit inechitabile pentru 

justițiabili. În acest sens, Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

pregătește promovarea unui recurs în 

interesul legii, în vederea unificării 

practicii la nivelul instanțelor 

judecătorești. Există o practică majoritară 

a instanțelor judecătorești în ceea ce 

privește soluționarea plângerilor 

contravenționale prin care se invocă 

dispozițiile art. 3.1.1. lit.c) din Norma de 

metrologie legală NML 021-05, prin 

urmare, pentru a ajunge la o concluzie 

justă este necesară o analiză coroborată a 

dispozițiile legale incidente în soluționarea 

plângerilor contravenționale, motivarea 

din cuprinsul hotărârilor judecătorești și 

detaliile tehnice ale aparatelor pentru 

măsurarea vitezei. La elaborarea acestei 

lucrări am avut în vedere legislația 

română, respectiv codul rutier, codul 

penal, codul de procedură civilă, normele 

aplicabile din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului dar și documentație 
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Abstract: The courts invested with the 

resolution of the contravention complaints 

against the minutes of finding and 

sanctioning contraventions, gave different 

interpretations of the legal norms 

regarding the application / non-application 

of the error rate of the cinemometers, 

reaching contradictory solutions and 

unfairness for the justice. In this respect, 

the Prosecutor's Office attached to the 

High Court of Cassation and Justice 

prepares an appeal in the interest of the 

law, in order to unify the practice at the 

level of the courts. There is a majority 

practice of the courts with regard to the 

resolution of the contravention complaints 

invoking the provisions of art. 3.1.1. (c) of 

the NML 021-05 Legal Metrology Norm, 

therefore, in order to arrive at a fair 

conclusion, a corroborated analysis of the 

relevant legal provisions in the resolution 

of the contravention complaints, the 

reasoning in the judgments and the 

technical details of the measuring 

instruments speed. During the elaboration 

of this paper I took into consideration the 

Romanian legislation, namely the road 

code, the criminal code, the civil procedure 

code, the applicable rules of the European 

Convention on Human Rights, as well as 

the specialized technical documentation. 
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tehnică de specialitate.  

 

Cuvinte cheie: plângere contravențio-

nală; viteză; marja de eroare; 

cinemometru; hotărâre. 

 

 

Introducere 

 

Instanțele judecătorești sunt sesizate 

cu plângeri contravenționale introduse 

de persoane care critică modul de 

constatare și aplicare a sancțiunilor 

contravenționale în ceea ce privește 

depășirea limitelor de viteză. 

Măsurarea vitezei de circulație a 

autovehiculelor se realizează cu 

ajutorul cinemometrelor, aparate ce 

trebuie să îndeplinească cerințele 

prevăzute de Norma de metrologie 

legală NML 021-05.  

Competența în soluționarea 

plângerilor contravenționale aparține 

instanțelor civile, fiind aplicate normele 

Codului de procedură civilă în 

completare la O.G. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravențiilor, însă 

jurisprudența C.E.D.O. a statuat că 

indiferent de reglementarea de care 

beneficiază contravențiile în dreptul 

intern, în lumina jurisprudenței 

C.E.D.O. acestea intră în sfera 

acuzațiilor de materie penală. Astfel, la 

judecarea acestora sunt avute în vedere 

normele procesual penale, fiind 

incident principiul prezumției de 

nevinovăție [1], contravenientul fiind 

considerat nevinovat până la 

pronunțarea unei hotărâri definitive, 

principiul “egalității armelor” și 

principiul in dubio pro reo. 

În judecarea unei plângeri 

contravenționale, instanța aplică, în 

mod obligatoriu și efectiv conținutul 

hotărârilor pronunțate de Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, astfel 

cum este prevăzut în preambulul 

 

 

Keywords: contravention complaint; 

speed; error margin; cinemometer; 

decision. 

 

 

Introduction 

 

The courts are faced with minor 

offenses brought by persons who 

criticize how to detect and apply 

contravention sanctions in terms of 

exceeding speed limits. Measurement 

of vehicle speed is achieved by means 

of cinemometers, which must meet the 

requirements of the Normative 

Metrology Norm NML 021-05. 

Jurisdiction in solving the 

contravention complaints belongs to 

the civil courts, being applied the 

norms of the Civil Procedure Code in 

addition to Government Decision 

2/2001 on the legal regime of 

contraventions, but the jurisprudence of 

ECHR has held that, irrespective of the 

law applicable to contraventions in 

national law, in the light of the case-

law of ECHR they fall within the scope 

of criminal charges. Thus, when 

judging them, criminal procedural rules 

are taken into account, being the 

principle of the presumption of 

innocence [1], the offender being 

considered innocent until a final 

judgment, the principle of "equality of 

arms" and the principle in dubio pro 

reo. 

In the trial of a contravention 

complaint, the court applies, in a 

mandatory and effective manner, the 

content of judgments handed down by 

the European Court of Human Rights 

as provided in the preamble to the 

Convention [2]. Thus, by the judgment 

of Anghel c. Romania of 4.10.2007, the 

ECHR found that certain provisions of 
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Convenției [2].  Așadar, prin hotărârea 

Anghel c. României din 4.10.2007, 

CEDO a constatat că anumite dispoziţii 

ale legislaţiei contravenţionale 

încurajează o jurisprudenţă contrară 

prezumţiei de nevinovăţie. Pe fond, 

CEDO a considerat că “sistemul 

procedural român în materie 

contravenţională, având la bază 

principii de procedură civilă ce impun 

celui ce deschide o procedură judiciară 

– contravenientul în speţă- să probeze 

veridicitatea spuselor, este contrar 

prezumţiei de nevinovăţie”. Curtea a 

considerat că, prezumţia de legalitate şi 

de veridicitate a procesului –verbal de 

contravenţie este o prezumţie lipsită de 

rezonabilitate, punând acuzatul într-o 

situaţie defavorabilă. 

Faţă de aceste precizări, trebuie avut 

în vedere faptul că, textul Convenţiei 

face parte din dreptul intern al 

României încă din anul 1994, iar, în 

raport de dispoziţiile art.20 alin.2 din 

Constituţie, dacă există neconcordanţă 

între pactele şi tratatele privitoare la 

drepturile fundamntale ale omului, la 

care Romania este parte și legile 

interne, au prioritate reglementările 

internaționale, cu exceptia cazului în 

care Constituția sau legile interne 

conțin dispoziții mai favorabile. 

 

1. Caracteristici ale cinemome-

trelor 

 

Constatarea vitezei de deplasare a 

unui autovehicul se face cu ajutorul 

aparatelor pentru măsurarea vitezei de 

circulație a autovehiculelor 

(cinemometrelor) ce pot fi amplasate pe 

autospeciale de poliție, pot fi 

manevrate în mod nemijlocit de un 

operator radar sau pot fi fixate pe 

suporți în afara carosabilului. Punerea 

în funcțiune și utilizarea instrumentelor 

the law on contravention encourage 

jurisprudence contrary to the 

presumption of innocence. On the 

merits, the ECHR considered that "the 

Romanian procedural system in the 

field of contravention, based on civil 

procedural principles requiring the 

court opening proceedings - the 

offender in this case - to prove the 

veracity of the statements, is contrary 

to the presumption of innocence." The 

Court considered that the presumption 

of legality and veracity of the offense 

verdict is an unreasonable presumption, 

placing the accused in an unfavorable 

situation. 

In view of these considerations, it 

should be born in mind that the text of 

the Convention has been part of 

Romania's domestic law since 1994 

and, in relation to the provisions of 

Article 20 paragraph 2 of the 

Constitution, there is inconsistency 

between the covenants and treaties 

concerning fundamental human rights, 

to which Romania is a party and 

internal laws, prioritize international 

regulations, unless the Constitution or 

domestic laws contain more favorable 

provisions. 

 

1. Features of cinemometers 

 

The determination of the speed of 

movement of a motor vehicle is done 

by means of vehicle speed measuring 

devices which can be placed on police 

cars, can be directly handled by a radar 

operator or can be fixed to outboard 

carriages. The commissioning and use 

of speed measurement instruments 

shall be carried out in accordance with 

procedures established both by the 

NML 021-05 [3] Legal Metrology 

Norms [3] and the manual for the use 

of that speedometer. 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Elena Tania NĂVODARIU 

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

176 

de măsurare a vitezei se realizează 

conform unor proceduri stabilite atât de 

Normele de metrologie legală NML 

021-05 [3] cât și a manualului de 

utilizare a respectivului cinemometru. 

În data de 31.03.2016 Secretarul de 

stat al Ministerul Economiei 

Comerțului și Relațiilor cu mediul de 

afaceri răspunde la întrebarea având ca 

obiect “Omologarea și verificarea 

aparatelor radar” adresată de un deputat 

din grupul parlamentar al Partidului 

Național Liberal, în sensul că “Până în 

prezent Biroul Român de Metrologie 

Legală a acordat 25 de aprobări de 

model și completări la aprobările de 

model pentru tipuri diferite de 

cinemometre conform listei aprobărilor 

de model emis de către Biroul Român 

de Metrologie Legală. Radarele sunt 

aparatele utilizate în scopul aplicării 

prevederilor legislației rutiere și 

asigurării condițiilor de siguranță în 

transporturile auto și sunt mijloacele de 

măsurare supuse controlului metrologic 

legal (prin aprobare de model verificări 

metrologice, etc.) exercitat conform 

legii de către Biroul Român de 

Metrologie Legală” [4]. 

 În ceea ce privește principiul de 

funcționare al cinemometrelor acesta 

poate fi: Doppler, cu bariere opto-

electronice, cu senzori inductivi, 

LEDAR, cu laser sau cu senzori 

piezoelectrici. Cu titlul de exemplu, 

aparatul pentru măsurarea vitezei de 

circulație a autovehiculelor de tipul LTI 

20/20 TurCAM folosește principiul de 

funcționare laser iar cel de tipul radar 

Autovision folosește principiul de 

funcționare Doppler [5]. 

Există opinia potrivit căreia în 

controlul vitezei de circulație pe 

drumurile publice cele mai utilizate 

modele de cinemometre sunt Radar 

Autovision Compact PYTHON II și 

On March 31, 2016, the State 

Secretary of the Ministry of Economy 

and Commerce addresses the question 

of "Homologation and verification of 

radar equipment" by a deputy from the 

National Liberal Party parliamentary 

group, in the sense that "Until the 

Romanian Legal Metrology Office has 

granted 25 model approvals and 

additions to model approvals for 

different types of cinemometers 

according to the list of model approvals 

issued by the Romanian Legal 

Metrology Office. Radars are the 

apparatus used for the purpose of 

applying the provisions of the road 

legislation and ensuring the safety 

conditions in the carriage of goods and 

are the means of measurement subject 

to legal metrological control (through 

the approval of a metrological 

verification model, etc.) exercised by 

the Romanian Bureau of Legal 

Metrology [4]. 

With regard to the operating 

principle of the cinemometers it can be: 

Doppler, with opto-electronic barriers, 

with inductive sensors, LEDAR, laser 

or piezoelectric sensors. For example, 

LTI 20/20 TurCAM uses the principle 

of laser operation and the Auto vision 

radar type uses the principle of Doppler 

operation [5]. 

There is the opinion that in the 

control of the speed of traffic on the 

public roads the most used models are 

the Auto-vision Compact PYTHON II 

Radar and Radar Auto vision, which 

operates on the Doppler effect and 

measures the speed of movement of 

cars both in stationary mode and in 

regime travel. When measuring the 

speed in motion, the cinemometer 

measures the speed of movement of the 

police vehicle on which the 

cinemometer is installed and the 
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Radar Autovision, care funcționează pe 

baza efectului Doppler și măsoară 

viteza de deplasare a autovehiculelor 

atât în regim staționar cât și în regim de 

deplasare. La măsurarea vitezei în 

regim de deplasare cinemometru 

măsoară viteza de deplasare a 

autovehiculului poliției pe care este 

instalat cinemometrul cât și viteza 

relativă a autovehiculului țintă a cărui 

viteză se măsoară față de patrulă [6]. 

Cinemometrele funcționează fie numai 

în regim staționar, fie atât în regim 

staționar cât și în regim de deplasare a 

autovehiculelor pe care sunt instalate.   

Din cuprinsul aceluiași răspuns al 

Ministerul Economiei Comerțului și 

Relațiilor cu mediul de afaceri rezultă 

că, toate măsurătorile înregistrate sunt 

condiționate de setările prealabile ale 

aparatului, viteza de deplasare a 

autovehiculului politiei fiind măsurată 

tot de cinemometru prin prelucrarea 

semnalului reflectat de carosabil în 

funcție de setările cinemometrului și 

sensul de deplasare a autovehiculelor 

față de patrulă. 

 Important de precizat este faptul că, 

la fiecare punere în funcțiune a 

aparatelor radar, indiferent de model, 

este necesară o perioadă de calibrare 

pentru a asigura o înregistrare cât mai 

corectă. Sunt cazuri în care agenții 

constatatori pornesc brusc aparatele 

radar atunci când observă că intră în 

raza de acțiune a acesuia un 

autovehicul cu o eventuală viteză peste 

limita legală, fapt ce alterează calitatea 

înregistrării. 

Conform indicațiilor din manualul 

de punere în funcționare și utilizare a 

cinemometrelor, acestea au 

posibilitatea de a face măsurători 

distincte ale vitezei de deplasare a 

autovehiculelor țintă cât și a vitezei de 

deplasare a autoturismului de patrulă. 

relative speed of the target vehicle 

whose speed is measured against the 

patrol [6]. Cinemometers operate either 

in stationary mode, either in stationary 

mode or in the mode of movement of 

the vehicles on which they are 

installed. 

It is clear from the same answer of 

the Ministry of Economy and Trade 

with the business environment that all 

recorded measurements are conditioned 

by the prior settings of the apparatus, 

the speed of movement of the police 

vehicle being also measured by the 

cinemometer by processing the 

reflected traffic signal according to the 

settings of the cinemometer and the 

sense of moving cars to the patrol. 

It is important to note that a 

calibration period is required for each 

radar device regardless of the model to 

ensure a correct recording. There are 

cases where detective officers suddenly 

start radar when they see that a vehicle 

with a speed above the legal limit 

enters the range, which alters the 

quality of the record. 

According to the instructions in the 

operation and use manual of the 

cinemas, they have the possibility to 

make distinct measurements of the 

speed of movement of the target 

vehicles as well as of the speed of 

movement of the patrol car. Depending 

on the performance of the radar, it can 

record at the same time, regardless of 

the speed of the patrol car and the 

speed of two vehicles in traffic. 

 

2. Measurer error scale 

 

A current problem is the timing of 

applying the margin of error because in 

the judicial practice we come across 

two different opinions, in the sense that 

some of the courts have considered that 
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În funcție de performanța aparatului 

radar se poate înregistra în același timp, 

independent de viteza autospecialei de 

patrulare și viteza a două autovehicule 

aflate în trafic. 

 

2. Marja de eroare a 

cinemometrelor  

 

O problemă actuală este stabilirea 

momentului aplicării marjei de eroare, 

deoarece în practica judiciară întâlnim 

două opinii diferite, în sensul că o parte 

a instanțelor de judecată au apreciat că, 

marja de eroare se aplică la momentul 

constatării contravenției sau dacă 

aceasta nu a fost aplicată de către 

agentul constatator, se aplică de către 

instanța de judecată la momentul 

soluționării plângerii contravenționale, 

iar pe de altă parte, instanțele au 

considerat că dispozițiile referitoare la 

marja de eroare se aplică doar la 

momentul verificării şi omologării 

aparatului radar de către serviciul de 

metrologie legală. 

Pentru a se aprecia dacă aparatul 

radar funcționează în condițiile expres 

prevăzute de legislația în vigoare este 

necesară analizarea de către instanțe a 

următoarelor aspecte: 

- dovada faptului că modelul de 

cinemometru cu care s-a efectuat 

constatarea contravenției era aprobat de 

către Institutul de Metrologie Legală;  

- buletinul de verificare metrologică 

al aparatului radar; 

- dovada faptului că aparatul radar a 

fost montat pe autospeciala de poliție 

de o persoană autorizată și a faptului că 

la montare au fost respectate cerințele 

metrologice și tehnice din NML 021-

05;   

- copie de pe Registrul RADAR şi 

raportul agentului constatator; 

- certificatul de omologare 

the margin of error is applicable at the 

moment of the finding of the 

contravention or if it was not applied 

by to the determining agent, is applied 

by the court at the time of the 

settlement of the contravention 

complaint, and on the other hand, the 

courts considered that the provisions on 

the margin of error apply only at the 

time of verification and approval of the 

radar apparatus by the legal metrology 

service. 

In order to assess whether the radar 

device operates under the conditions 

expressly provided by the legislation in 

force, it is necessary to consider the 

following aspects by the courts: 

- the fact that the model of the 

moment meter with which the finding 

of the contravention was carried out 

was approved by the Institute of Legal 

Metrology; 

- the metrological verification report 

of the radar apparatus; 

- the fact that the radar device was 

mounted on a police car by an 

authorized person and that the 

metrological and technical 

requirements of NML 021-05 were met 

during installation; 

- a copy of the RADAR Registry 

and the report of the finding agent; 

- the metrological approval 

certificate of the road cinemometer; 

- proof that the investigating agent 

has the status of Qualified Operator as 

defined in LMN 021-05; 

- the radar action chart indicating 

that the radar device mounted on the 

police vehicle that carried out the 

recording is in mission and in what 

position it is (sense of direction or 

opposite); 

- manual use of the radar apparatus; 

- whether the self-test was 

performed or whether the radar device 
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metrologică al cinemometrului rutier; 

- dovada faptului că agentul 

constatator are calitatea de Operator 

calificat în sensul prevăzut în NML 

021-05;  

- graficul de acţiune al aparatului 

radar din care să rezulte că aparatul 

radar montat pe autoturismul poliţiei 

care a efectuat înregistrarea se afla în 

misiune şi în ce poziţie se afla (sens de 

mers sau opus); 

- manualul de utilizare a aparatului 

radar; 

- dacă a fost efectuată autotestarea 

sau dacă aparatul radar are aptitudinea 

de a se autotesta; 

- condițiile meteo de la momentul 

efectuării înregistrării; 

- viteza admisă pe sectorul de drum 

unde s-a efectuat constatarea. 

Erorile maxime tolerate pentru 

măsurarea vitezei sunt stabilite în 

condiții de funcționare a 

cinemometrelor sub acțiunea factorilor 

de influență așa cum rezultă din 

prevederile art. 3.1.1. lit. c) precum și 

cele prevăzute de art. 3.1.2 din 

Normele de Metrologie Legală NML 

021-05. 

 Cuantumul valorii erorilor tolerate 

pentru măsurarea vitezei diferă după 

cum aparatul radar este supus testării în 

condiții de laborator, în condiții 

normale de trafic, pentru 

cinemometrele care funcționează numai 

în regim staționar sau pentru 

cinemometrele care funcționează atât în 

regim staționar, cât și în regim de 

deplasare, fie numai în regim de 

deplasare. 

Prin urmare, observăm faptul că în 

condiții de laborator, respectivul aparat 

înregistrează erori tolerate de +/- 1 

km/h pentru viteze până la 100 km/h, 

respectiv de +/- 1 % din valoarea 

măsurată pentru viteze egale sau mai 

has the ability to self-test; 

- the weather conditions at the time 

of the registration; 

- the speed allowed on the road 

sector where the finding was made. 

The maximum tolerable errors for 

the speed measurement are set in the 

operating conditions of the 

cinemometers under the influence of 

the factors of influence as they result 

from the provisions of art. 3.1.1. lit. c) 

as well as those provided by art. 3.1.2 

of the Legal Metrology Norms LMN 

021-05. 

The amount of tolerable errors for 

speed measurement differs as the radar 

device undergoes laboratory testing 

under normal traffic conditions for 

stationary-only cinemas or for both in-

station and travel, or only in the 

displacement mode. 

Therefore, we note that under 

laboratory conditions, this device 

records tolerances of +/- 1 km / h for 

speeds up to 100 km / h and +/- 1% of 

the measured value for speeds equal to 

or greater than 100 km / h, reaching ± 4 

km / h for speeds up to 100 km / h ± 

4% of the measured value for speeds 

equal to or greater than 100 km / h in 

travel mode [7]. 

Radar equipment shall be tested 

under the influence factors explicitly 

mentioned in the legal metrology rule, 

establishing the values between which 

these instruments have been subjected 

to testing, exceeding these values or 

putting them into service under 

conditions other than those in which 

they have been tested, is a sufficient 

reason to believe that radar equipment 

exceeds the maximum tolerable speed 

measurement errors. 

Influencing factors such as 

temperature, humidity, power supply 

voltage, electromagnetic radiation, 
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mari decât 100 km/h, ajungând la valori 

de ±4 km/h p pentru viteze până la 100 

km/h, respectiv ±4% din valoarea 

măsurată pentru viteze egale sau mai 

mari decât 100 km/h în regim de 

deplasare [7]. 

Aparatele radar sunt testate sub 

acțiunea factorilor de influență 

menționați în mod expres în norma de 

metrologie legală, stabilindu-se și 

valorile între care au fost supuse testării 

aceste instrumente de măsurare a 

vitezei, depășirea acestor valori sau 

punerea în funcțiune în alte condiții 

decât în cele în care au fost supuse 

testării, reprezintă un motiv suficient 

pentru a considera că aparatele radar 

depășesc erorile maxime tolerate de 

măsurare a vitezei.  

Factorii de influență, precum 

temperatura, umiditatea, tensiunea 

electrică de alimentare, radiația 

electromagnetică, impulsurile de 

interfață (salve, trenuri în anumite 

condiții), descărcări electrostatice și 

vibrații sinusoidale, pot afecta buna 

funcționare a aparatelor radar ceea ce 

duce la efectuarea unor înregistrări ce 

depășesc valorile tolerate. De 

asemenea, condițiile de temperatură din 

momentul depozitării acestor aparate 

trebuie să se încadreze între limitele 

prevăzute de norma de metrologie 

legală. 

 

3. Soluțiile instanțelor referitoare 

la aplicarea marjei de eroare a 

cinemometrelor 

 

Practica instanțelor de judecată este 

diferită în ceea ce privește soluționarea 

plângerilor contravenționale împotriva 

proceselor verbale de contravenție, prin 

care s-au constatat abateri la regimul de 

circulație pe drumurile publice prin 

depășirea limitelor de viteză. Analiza 

interface pulses (salves, trains under 

certain conditions), electrostatic 

discharges, and sinusoidal vibrations 

may affect the smooth functioning of 

radar equipment, leading to recordings 

exceed the tolerated values. Also, the 

temperature conditions at the time of 

storage of these appliances must be 

within the limits prescribed by the legal 

metrology rule. 

 

3. The court's solutions regarding 

the application of the error rate of 

the cinemometers 

 

The practice of courts is different in 

dealing with contravention complaints 

against contraventions that have found 

deviations in the road traffic regime by 

exceeding the speed limits. The 

analysis of a part of the judgments 

given by the courts is found in Decision 

no. 50 of June 26, 2017, file no. 

932/1/2017 of the High Court of 

Cassation and Justice. 

The High Court of Cassation and 

Justice was referred by the Bacau Court 

for a preliminary ruling on the 

following question of law: "If the 

provisions of art 3.1.1 letter c of the 

Normative Metrology Norm no. 021-05 

of 23.11.2005 approved by Order no. 

301 of November 23, 2005, should be 

interpreted as applying at the moment 

of detection of the offense as a result of 

the speed measurement by the radar 

operator / court in the course of solving 

the contravention complaint, or applies 

only at the time of verification and 

approval of the radar apparatus by the 

legal metrology service. " 

In order to rule on this complaint, 

the High Court of Cassation and Justice 

analyzed the applicable legal 

provisions in the field and the practice 

of courts in the country. The Supreme 
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unei părți din soluțiile pronunțate de 

instanțele judecătorești o găsim în 

Decizia nr. 50 din 26 iunie 2017, în 

cadrul dosarului nr. 932/1/2017 al 

Înaltei Curți de Casație și Justiție.  

Înalta Curte de Casație și Justiție a 

fost sesizată de Tribunalul Bacău în 

vederea pronunţării unei hotărâri 

prealabile cu privire la următoarea 

chestiune de drept: “Dacă dispoziţiile 

art 3.1.1 lit c din Norma de Metrologie 

Legală nr 021-05 din 23.11.2005 

aprobată prin Ordinul nr. 301 din 23 

noiembrie 2005 trebuie interpretate că 

se aplică la momentul constatării 

contravenţiei în urma măsurării vitezei 

de către operatorul radar /instanţa de 

judecată în cursul soluţionării plângerii 

contravenţionale ori se aplică doar la 

momentul verificării şi omologării 

aparatului radar de către serviciul de 

metrologie legală”. 

Pentru a se pronunța asupra acestei 

sesizări, Înalta Curte de Casație și 

Justiție a analizat prevederile legale 

aplicabile în materie și practica 

instanțelor de judecată din țară. Instanța 

supremă a respins ca inadminsibilă 

sesizarea Tribunalului Bacău motivat 

de faptul că nu sunt îndeplinite 

cumulativ condițiile de admisibilitate 

prevăzute de art. 519 din Codul de 

procedură civilă. 

Doctrina şi jurisprudenţa instanţei 

supreme au identificat următoarele 

condiţii de admisibilitate, care se 

impun a fi întrunite în mod cumulativ 

[8]: 

- existenţa unei chestiuni de drept, 

problema pusă în discuţie trebuie să fie 

una veritabilă, susceptibilă să dea 

naştere unor interpretări diferite; 

- chestiunea de drept să fie ridicată 

în cursul judecăţii în faţa unui complet 

de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, al curţii de apel sau al 

Court rejected as inadmissible the 

Bacau Court's request that the 

conditions for admissibility set out in 

Art. 519 of the Code of Civil 

Procedure. 

The doctrine and case-law of the 

Supreme Court have identified the 

following admissibility conditions, 

which are required to be cumulated [8]: 

- the existence of a matter of law, 

the issue under discussion must be a 

genuine one, capable of giving rise to 

different interpretations; 

- the legal right to be raised during 

the trial before a court panel of the 

High Court of Cassation and Justice, of 

the court of appeal or of the tribunal, 

invested with the final settlement of the 

case; 

- the right of the law is essential in 

the sense that its clarification depends 

on the substantive settlement of the 

case; 

- the right to be new; 

- the legal right is not subject to 

appeal in the interest of the law 

currently pending and the High Court 

of Cassation and Justice has not already 

ruled on the matter of law by a binding 

decision for all courts (it falls within 

this category of judgments delivered in 

- an appeal in the interest of law and 

preliminary rulings); 

As a result of the examination of 

each individual admissibility condition, 

it was found that the referral of the 

Bacau Court did not meet the 

requirement of the novelty of the issue 

of law and dismissed the petition as 

inadmissible. 

Also, the Supreme Court ruled that: 

"The analysis of the content of art. 519 

of the Code of Civil Procedure reveals 

that the novelty of the subject matter of 

the referral is a distinct condition from 

that of the previous failure of the High 
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tribunalului, învestit cu soluţionarea 

cauzei în ultimă instanţă; 

- chestiunea de drept să fie 

esenţială, în sensul că de lămurirea ei 

depinde soluţionarea pe fond a cauzei; 

- chestiunea de drept să fie nouă; 

- chestiunea de drept să nu facă 

obiectul unui recurs în interesul legii în 

curs de soluţionare, iar Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie să nu fi statuat deja 

asupra problemei de drept printr-o 

hotărâre obligatorie pentru toate 

instanţele (intră în această categorie 

hotărârile pronunţate într-un recurs în 

interesul legii şi hotărârile preliminare) 

Ca urmare a analizării fiecărei 

condiții de admisibilitate în parte, s-a 

constatat că, sesizarea Tribunalului 

Bacău nu îndeplinește cerinţa noutăţii 

chestiunii de drept și a respins sesizarea 

ca inadmisibilă. 

De asemenea, Instanța Supremă s-a 

pronunțat în sensul că: “Analiza 

conţinutului art. 519 din codul de 

procedură civilă relevă că noutatea 

chestiunii de drept ce face obiectul 

sesizării reprezintă o condiţie distinctă 

de aceea a nepronunţării anterioare a 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

asupra respectivei chestiuni de drept ori 

de cea a inexistenţei unui recurs în 

interesul legii aflat în curs de 

soluţionare cu privire la acea chestiune 

de drept”. 

Relevantă este analiza efectuată în 

cadrul acestui dosar, chiar dacă nu a 

fost realizată în mod exhaustiv ne oferă 

informații cu privire la modul de 

soluționare a plângerilor 

contravenționale din prisma unor 

instanțe diferite.    

Înalta Curte de Casație și Justiție a 

considerat că orientarea majoritară a 

instanțelor de judecată este în sensul 

aplicării dispoziţiilor art. 3.1.1 lit. c) 

din Norma de metrologie legală NML 

Court of Cassation and Justice to rule 

on the matter of law or the lack of an 

appeal in the interest of the law in 

progress to deal with that matter of law. 

" 

Relevant is the analysis carried out 

within this file, although it has not been 

exhaustively done, it provides 

information on how to deal with 

contravention complaints from 

different courts. 

The High Court of Cassation and 

Justice considered that the majority 

orientation of the courts is in the sense 

of applying the provisions of art. 3.1.1 

lit. c) of the Normative Metrology 

Norm LMN 021-05 only at the time of 

verification and approval of the radar 

apparatus by the Legal Metrology 

Service; therefore, the margin of error 

is considered in the metrological 

validation of the apparatus and not in 

determining the speed in a specific case 

[9]. 

In this regard, the Galati Tribunal 

ruled as follows: "The +/- 4% tolerance 

of the radar apparatus, provided by 

NML 021-05, is the maximum 

deviation range in which each radar 

device must fit in order to be admitted 

to the verification metrological 

approach, and after the metrological 

verification of the apparatus, that 

tolerance is not taken into account at 

every recorded speed already 

considered to be included in the 

cinemometer" [10]. 

On the other hand, the solutions in 

which the courts pronounced for the 

application of the above-mentioned 

normative text, both at the time of the 

metrological verification and when the 

offense was found / judged, the 

supreme court considers it to be a 

minority orientation. 

The decision of The High Court of 
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021-05 doar la momentul verificării şi 

omologării aparatului radar de către 

Serviciul de metrologie legală; aşadar, 

marja de eroare este avută în vedere la 

validarea metrologică a aparatului, iar 

nu la determinarea vitezei într-un caz 

concret [9]. 

În acest sens, Tribunalul Galati s-a 

pronunțat astfel: “Toleranța de +/-4% a 

aparatului radar, prevăzută de NML 

021-05, constituie un interval maxim 

de abatere în care fiecare aparat radar 

trebuie să se încadreze pentru a fi 

admis la verificarea metrologică, iar 

după ce aparatul este verificat 

metrologic toleranță amintită să nu se 

mai ia în calcul la fiecare viteză 

înregistrată considerându-se deja 

inclusă în cinemometru” [10]. 

Pe de altă parte, soluțiile în care 

instanțele s-au pronunțat în sensul 

aplicării textului normativ mai sus 

precizat atât la momentul efectuării 

verificării metrologice, cât şi la 

momentul constatării/judecării 

contravenţiei, instanța supremă 

consideră că este o orientare 

minoritară. 

Decizia Î.C.C.J. a reținut și două 

orientări izolate, o singură hotărâre, 

pronunţată de Tribunalul Bihor, potrivit 

căreia dispoziţiile normative în discuţie 

se aplică în cursul soluţionării plângerii 

contravenţionale, cu consecinţa 

înlăturării sancţiunii complementare a 

suspendării dreptului de a conduce și, 

respectiv, potrivit căreia textul 

normativ în discuţie se aplică la 

momentul constatării contravenţiei. 

 

Concluzii 

 

Pentru unificarea practicii Parchetul 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție pregătește promovarea unui 

recurs în interesul legii, moment în care 

Cassation and Justice also held two 

isolated guidelines, a single judgment 

issued by the Bihor Court, according to 

which the normative provisions in 

question apply in the course of the 

settlement of the contravention 

complaint, with the consequence of 

removing the complementary sanction 

of the suspension of the right to drive 

and of the fact that the normative text 

the discussion applies at the moment of 

finding the contravention. 

 

Conclusions 

 

In order to unify the practice, the 

Prosecutor's Office attached to the High 

Court of Cassation and Justice prepares 

to promote an appeal in the interest of 

the law, at which time the enforcement 

of the Supreme Court decision becomes 

mandatory for all disputes concerning 

the application of the provisions on the 

error rate of the cinemometers. 

In applying the provisions on the 

margin of error, even if the radar 

device is metro- logically met, which 

the Road Police proves to prove by 

presenting the metrological verification 

bulletin, there is no certainty that the 

speed measured with that device is 

effective, as long as the legal metrology 

rule states that it registers a tolerated 

error of +/- 1% to +/- 4% depending on 

how it is used (in motion or stationary) 

and the recorded speed. 

I believe that the determining agent 

has the possibility, but not the 

obligation, to apply the margin of error 

when the offense is discovered. He 

draws up the contravention report 

according to the data provided by the 

measuring instrument, but the court is 

required to apply the margin of error 

for the following reasons: 

1. The legal metrology standard 
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aplicarea hotărârii instanței supreme 

devine obligatorie pentru toate litigiile 

care au ca obiect aplicarea dispozițiilor 

referitoare la marja de eroare a 

cinemometrelor. 

În aplicarea dispozițiilor referitoare 

la marja de eroare, chiar dacă aparatul 

radar corespunde din punct de vedere 

metrologic, fapt pe care Poliția Rutieră 

îl dovedește prin prezentarea 

buletinului de verificare metrologică, 

nu există certitudinea că viteza 

măsurată cu acel aparat este efectivă, 

reală atâta timp cât norma de 

metrologie legală prevede că acesta 

înregistrează o eroare tolerată de +/- 

1% până la +/-4% în funcție de modul 

în care este utilizat (în deplasare sau 

staționar) și de viteza înregistrată. 

 Consider că, agentul constatator are 

posibilitatea, nu însă și obligația, de a 

aplica marja de eroare în momentul 

constatării contravenției. El întocmește 

procesul verbal de contravenție în 

conformitate cu datele furnizate de 

mijlocul de măsurare, însă, instanța de 

judecată este obligată să aplice marja 

de eroare din următoarele motive: 

1. Norma de metrologie legală NML 

021 05 prevede în capitolul 3, 

subcapitolul 3 .1. 1. intitulat Erori 

maxime tolerate pentru măsurarea 

vitezei, valorile între care aparatul radar 

trebuie să se încadreze în momentul 

funcționării și nu în momentul 

verificării metrologice (al etalonării 

instrumentului de măsurare). 

Verificarea metrologică este realizată 

pentru ca la momentul utilizării 

aparatului să nu existe erori mai mari 

decăt cele prevăzute de norma de 

metrologie legală, existența unei marje 

de eroare nefiind contestată nici de 

instanțele judecătorești până la acest 

moment, acestea apreciază fără temei 

că marja de eroare nu se aplică ulterior 

LMN 021 05 provides in Chapter 3, 

subchapter 3 .1. 1. titled "Maximum 

tolerances errors for speed 

measurement", the values between 

which the radar device must be in 

operation and not at metrological 

verification (calibration of the 

measuring instrument). The 

metrological verification is carried out 

in order to ensure that there are no 

errors greater than those prescribed by 

the norm of metrology at the time of 

use of the apparatus, the existence of an 

error margin not disputed by the courts 

until now, they reasonably appreciate 

that the margin of error shall be applied 

subsequently to the finding of 

contravention. 

2. Given the fact that in the ECHR 

case-law the offenses are assimilated to 

criminal offenses and the rules on the 

presumption of innocence are 

incidences, we mention that the report 

of finding and sanctioning the 

contravention can not prove itself of 

the existence of the deed, its author and 

guilt, this minutes being merely the act 

by which a person is accused of 

committing the offense. 

3. In accordance with the principle 

of the presumption of innocence, the 

petitioner is not obliged to prove his 

innocence, any doubt by taking 

advantage of the person accused of 

committing the offense, according to 

the principle in dubio pro reo. 

Therefore, in the absence of a binding 

decision as to the timing of the error 

rate of the cinemas, there is a doubt as 

to the benefit of the petitioner. 
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constatării contravenției. 

2. Având în vedere faptul că, în 

jurisprudența CEDO faptele 

contravenționale sunt asimilate faptelor 

de natură penală fiind incidente 

normele referitoare la prezumția de 

nevinovăție, menționăm că procesul-

verbal de constatare și sancționare a 

contravenției nu poate face dovada el 

însuși a existenței faptei, a autorului 

acesteia și a vinovăției, acest proces-

verbal fiind doar actul prin care o 

persoană este acuzată de săvârșirea 

contravenției. 

3. În acord cu principiul prezumţiei 

de nevinovăţie, petentul nu este obligat 

să-şi dovedească nevinovăţia, orice 

îndoială profitând persoanei acuzate de 

săvârsirea contraventiei, potrivit 

principiului in dubio pro reo. Prin 

urmare, în lipsa unei hotărâri cu 

caracter obligatoriu în ceea ce privește 

momentul aplicării marjei de eroare a 

cinemometrelor, există un dubiu ce 

profită petentului.  
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Rezumat: Accesul liber la justiție, 

rezultând din necesitatea ocrotirii 

persoanei și a condiției sale juridice, 

reprezintă un drept fundamental consfințit 

de Constituție și numeroase alte acte 

normative, care se materializează prin 

posibilitatea celui interesat de a adresa 

cereri organelor abilitate pentru obținerea 

unor hotărâri cu scopul realizării finalității 

reparatorii cuvenite. Din această 

perspectivă, accesul liber la justiție se 

constituie ca o garanție cu rang de 

principiu fundamental a ocrotirii și 

valorificării drepturilor civile subiective 

ale persoanei, fără de care nu se poate 

concepe existența unei societăți moderne și 

democratice. În studiul nostru am analizat 

o serie de instituții, concepte și noțiuni 

juridice, care se fundamentează pe accesul 

liber la justiție - ca principiu și drept 

fundamental - , urmărind să surprindem 

condițiile și limitele în care pot fi exercitate 

prerogativele conferite de acesta, demersul 

nostru fiind susținut și de argumente din 

jurisprudența instanțelor naționale și 

europene. 
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procedurale; legalitate. 
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Abstract: Free access to justice, 

resulting from the need to protect the 

natural persons and their legal condition, 

is a fundamental right sanctioned by the 

Constitution and by a number of other 

normative acts, which is expressed 

through the possibility of the beneficiary 

to make requests towards the accredited 

bodies in order to obtain decisions, to the 

purpose of obtaining the rightful repairs. 

From this perspective, free access to 

justice is a guarantee – having the same 

value as a fundamental principle – for the 

protection and validation of subjective 

civil rights, without which it is impossible 

to imagine the existence of a modern 

democratic society. In our study, we have 

analysed a series of legal institutions, 

concepts, and notions based on free 

access to justice – as a principle and 

fundamental right – aiming to grasp the 

conditions and limitations that frame the 

prerogatives associated to it. Our 

approach is also supported by arguments 

in the jurisprudence of national and 

European Courts. 

 

Keywords: free access to justice; 

subjective civil rights; legal protection; 

rule of law; procedural guarantees; 

lawfulness. 
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liber la justiție este nu numai un drept 

ci și un principiu fundamental, 

considerăm că este necesar a face 

referire, pentru început, la principiile 

fundamentale care stau la baza 

înfăptuirii justiției, aceasta 

reprezentând garantul protecției 

persoanei și a condiției juridice a 

acesteia. 

Principiile fundamentale ale 

dreptului reprezintă, în accepțiunea 

generală a noțiunii,  regulile care 

guvernează înfăptuirea justiției şi în 

temeiul cărora este organizată 

desfăşurarea activității jurisdicționale, 

inclusiv în materie civilă, domeniu care 

este vizat de cercetarea noastră. 

Cunoaşterea acestor principii contribuie 

la înţelegerea conţinutului dreptului, 

atât în ansamblul său cât şi al diferitelor 

sale instituţii în parte. Totodată,  

analiza acestor principii contribuie şi la 

stabilirea direcțiilor orientative care 

trebuie urmate în activitatea de 

elaborare a normelor juridice şi 

înlesnește, în practica judiciară, 

activitatea de interpretare şi de aplicare 

a acestor norme. 

În conformitate cu sfera de aplicare 

în organizarea şi desfăşurarea activităţii 

judiciare, principiile fundamentale ale 

dreptului procesual pot fi reunite şi 

prezentate în cadrul următoarelor trei 

grupe: grupa principiilor care stau la 

baza organizării şi funcţionării 

instanţelor judecătoreşti; grupa 

principiilor care caracterizează întreaga 

activitate procesuală şi impun,  

respectarea tuturor celorlalte principii; 

grupa principiilor care ilustrează modul 

concret de desfăşurare a activităţii 

judiciare în diferite materii (penală, 

civilă, administrativă etc.). 

Activitatea jurisdicțională, inclusiv 

în materie civilă, se desfășoară în 

scopul ocrotirii și valorificării 

justice is not only a right, but also a 

fundamental principle, we consider it 

necessary to make reference, for the 

beginning, to the fundamental 

principles that lie at the basis of 

justice and which represent the 

warranty for personal protection and 

for people’s legal condition. 

The fundamental principles of law 

are, in the general sense of the term, 

the rules that govern justice and based 

on which the lawful activity is 

performed, including in civil matters, 

a field that is under the scope of our 

research. Knowing these principles 

contributes to understanding the 

contents of law, both as a whole and 

within each individual institution. At 

the same time, the analysis of these 

principles also contributes to 

establishing the approximate 

directions to be followed in drawing 

legal norms and facilitates the 

interpretation and application of these 

norms in legal practice. 

In agreement with the application 

in the organisation and performance 

of legal activities, the fundamental 

rights of criminal procedures can be 

collected and presented within the 

following three groups: the groups of 

principles that lie at the basis of the 

organisation and functioning of courts 

of justice; the groups of principles 

that characterize the entire criminal 

activity and require the compliance 

with all the other principles; the 

groups of principles that illustrate the 

concrete development of the legal 

activity in various contexts (criminal, 

civil, administrative, etc.). 

Jurisdiction activities, including in 

civil subjects, are performed with the 

purpose of defending and validating 

the legitimate rights and interests of 

natural persons, based on, and in 
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drepturilor și intereselor legitime ale 

persoanelor, pe baza și cu respectarea 

principiilor fundamentale, dintre care 

menționăm: acesul liber la justiție, 

principiul independenței judecătorilor, 

principiul legalității, principiul aflării 

adevărului, principiul dreptului la 

apărare, principiul rilului activ al 

judecătorului, principiul egalității în 

fața justiției etc. Dintre acestea ne vom 

concentra atenția în special pe accesul 

liber la justiție. 

 

1. Acțiunea în justiție - modalitate 

de ocrotire a drepturilor civile 

subiective 

 

În domeniul ocrotirii drepturilor 

civile subiective, potrivit legislaţiei 

române în vigoare, se poate afirma că 

este consacrat un adevărat principiu 

fundamental al dreptului civil. Acest 

principiu este enunţat în art. 26 din 

Codul civil astfel: „Drepturile şi 

libertăţile civile ale persoanelor fizice, 

precum şi drepturile şi libertăţile civile 

ale persoanelor juridice sunt ocrotite şi 

garantate de lege”. 

În acelaşi sens art. 26 din Pactul 

Internaţional privind drepturile civile şi 

politice ale omului dispune: „Toate 

persoanele sunt egale în faţa legii şi au, 

fără discriminare, dreptul la o ocrotire 

egală din partea legii.” Dispoziţii 

asemănătoare există şi în art. 2 pct. 1 

din Convenţia internaţională privind 

drepturile copilului.  

În situaţia în care un drept civil 

subiectiv este încălcat sau 

nerecunoscut, titularul său poate chema 

în judecată persoana vinovată de 

lezarea dreptului, care astfel poate fi 

trasă la răspundere şi, în consecinţă, 

dreptul atins va putea fi readus în stare 

de exercitare normală. În urma 

sesizării, instanţa competentă, învestită 

compliance with the fundamental 

principles, of which we mention: free 

access to justice, the principle of 

independence of the judges, the 

principle of lawfulness, the principle 

of finding the truth, the principle of 

the right to defence, the principle of 

the active role of the judge, the 

principle of equality in justice, etc. 

Among these, we will focus mainly 

on free access to justice. 

 

 

1. The Lawsuit - a way of 

defending subjective civil rights 

 

In the field of defending subjective 

civil rights, according to the 

applicable Romanian regulation, we 

can say that a true fundamental 

principle of civil law is consecrated. 

This principle is stated in art. 26 of 

the Civil Code as follows: “The civil 

rights and liberties of natural persons, 

as well as the civil rights and liberties 

of legal persons, are defended and 

guaranteed by law”. 

In the same context, art. 26 of the 

International Agreement on human 

civil and political rights states that: 

“All people are equal in front of the 

law and are, without discrimination, 

entitled to be equally protected by the 

law.” Similar dispositions exist in art. 

2 point 1 of the International 

Convention for children’s rights.  

In case a subjective civil right is 

infringed or unrecognized, its 

beneficiary may summon the person 

who is guilty of violating this right, 

who can thus be held liable and, as a 

result, the violated right can be 

brought back to its normal state. 

Following the notification, the 

competent court responsible for 

solving the civil lawsuit will give a 
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cu soluţionarea cauzei civile respective, 

se va pronunţa printr-o hotărâre 

judecătorească, aceasta, în urma 

rămânerii definitive, putând fi pusă în 

executare silită, ajungându-se astfel la 

restabilirea dreptului subiectiv civil 

încălcat. 

Aşadar, mijlocul juridic de ocrotire 

a drepturilor civile subiective îl 

constituie procesul civil, care, în 

principiu, se desfăşoară după regulile 

de procedură consfinţite în legea cadru 

în acest domeniu, Codul de procedură 

civilă. 

Pentru ocrotirea drepturilor civile 

subiective trebuie să avem în vedere şi 

alte acte normative care completează 

cadrul legal în această materie, ca de 

exemplu, Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, Legea nr. 

304/2004, pentru organizarea judiciară 

şi altele. 

Ocrotirea drepturilor personale 

nepatrimoniale se realizează în baza 

unei proceduri specifice, prevăzută în 

Codul civil (art. 1391), prin care se 

urmăreşte restabilirea, pe cât posibil, a 

dreptului încălcat sau nerecunoscut [1]. 

În scopul ocrotirii unui drept 

personal nepatrimonial, persoana 

lezată, titulară a dreptului respectiv 

încălcat, poate cere instanţei 

competente să-l oblige, prin hotărârea 

pe care o va pronunţa, pe autorul faptei 

ilicite să înceteze săvârşirea faptei prin 

care se aduce atingere prerogativelor 

titularului şi totodată să îndeplinească 

orice acţiuni apreciate ca fiind necesare 

pentru restabilirea, valorificarea 

dreptului atins. De asemenea, dacă 

autorul faptei ilicite nu  îndeplineşte, în 

termenul stabilit de către instanţă, 

măsurile care să ducă la restabilirea 

dreptului încălcat, va fi obligat la plata 

unei amenzi, pe fiecare zi de întârziere 

[2].  

verdict by judge’s decision which, if 

final, can be enforced in order to 

restore the violated subjective civil 

right. 

Thus, the legal means of defending 

the subjective civil rights is the civil 

lawsuit which, in principle, takes 

place following the procedure rules 

validated by the framework law in 

this field – the civil procedure code. 

In order to defend subjective civil 

rights, we must also consider other 

normative acts that complete the legal 

framework in this matter, such as for 

instance Law no. 554/2004, 

concerning the administrative court, 

Law no. 304/2004, concerning legal 

organisation, and others. 

Non-patrimonial personal rights 

are defended based on a specific 

procedure stated in the Civil Code 

(art. 1391), which aims to reinstate, 

inasmuch as possible, the violated or 

unrecognized right [1]. 

With the purpose of defending a 

non-patrimonial personal right, the 

beneficiary of the violated right may 

request the competent court to force 

the author of the illegal action, 

through its decision, to stop the deed 

that damages the prerogatives of the 

beneficiary and at the same time to 

fulfil any actions deemed necessary to 

reinstate and validate the violated 

right. At the same time, if the author 

of the illegal deed does not perform, 

within the delay set by the court, the 

measures that should reinstate the 

violated right, he/she will have to pay 

a fine per delayed day [2].  

Subjective civil law, which is a 

legal option, should not be mistaken 

for its implementation, which is a 

materialized possibility. 

Our civil law includes a principle 

according to which exerting a civil 
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Dreptul civil subiectiv, care este o 

posibilitate juridică, nu trebuie 

confundat cu exercitarea lui, care 

înseamnă posibilitatea materializată. 

În dreptul nostru civil operează un 

principiu potrivit căruia exercitarea  

unui drept subiectiv nu este obligatorie, 

această prerogativă fiind lăsată la 

latitudinea titularului. 

Dreptul civil subiectiv înseamnă nu 

numai posibilitatea adoptării/impunerii 

unei conduite, ci şi „măsura” acelei 

conduite, „măsură” care ne determină 

să precizăm şi principiile care trebuie 

observate şi respectate de către titularul 

unui drept subiectiv cu prilejul 

exercitării prerogativelor conferite de 

acesta. Drept urmare, dreptul subiectiv 

civil trebuie exercitat numai potrivit cu 

scopul lui economic şi social, cu 

respectarea legii şi moralei și în 

limitele sale. La acestea trebuie să mai 

adăugam şi principiul conform căruia 

drepturile civile trebuie exercitate cu 

bună-credinţă (art. 12 C.proc.civ). De 

altfel, se poate vorbi chiar de un 

principiu fundamental al dreptului civil 

legat de exercitarea drepturilor civile 

formulat principiul „liberei exercitări a 

drepturilor subiective civile” [3]. 

Atâta timp cât un drept subiectiv 

este exercitat respectându-se aceste 

principii, deci cât timp exerciţiul unui 

drept al unei persoane nu se face prin 

lezarea dreptului altui titular, relaţiile 

sociale se desfăşoară normal, fără să se 

nască un conflict care să facă necesară 

intervenţia unei autorități, a unei 

instanţe competente.  

Dacă prerogativele conferite unei 

persoane de un drept subiectiv sunt 

exercitate cu încălcarea principiilor ce 

trebuie observate şi respectate, pe care 

le-am enunţat mai sus, atunci suntem în 

prezenţa unui abuz de drept. Altfel 

spus, abuzul de drept apare atunci când 

right is not compulsory, and the 

beneficiary is free to use this 

prerogative or not. 

Subjective civil law means not 

only the possibility to adopt /impose a 

certain behaviour, but also the 

“measure” of such behaviour, a 

“measure” that also requires us to 

mention the principles to be observed 

and complied with by the beneficiary 

of the subjective right, while using the 

prerogatives granted by the right. 

Thus, subjective civil law must only 

be exerted in relation to its economic 

and social purpose, in compliance 

with the law and morale, and within 

its limitations. We must also add here 

the principle according to which civil 

rights must be expressed in good faith 

(art. 12 C. proc. code). We can even 

speak of a fundamental principle of 

civil law related to exerting civil 

rights, formulated by the principle of 

the “free expression of subjective civil 

rights” [3]. 

As long as a subjective right is 

expressed in compliance with these 

principles, therefore as long as 

expressing a person’s right does not 

harm the right of another beneficiary, 

social relations occur normally, with 

no conflict that would require the 

intervention of an authority or any 

competent court.  

If the prerogatives granted to 

someone by a subjective right are 

expressed while violating the 

principles that need to be observed 

and complied with, which we have 

mentioned above, then we witness 

abusive exercise. In other words, the 

abusive exercise of the rights occurs 

when a subjective civil right is 

expressed with no concern for the 

economic and social purpose for 

which it was acknowledged in the 
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exercitarea dreptului subiectiv civil se 

face prin nesocotirea scopului 

economic şi social pentru care a fost 

recunoscut, cu rea-credinţă şi cu 

depăşirea limitelor sale. 

Prin nerespectarea acestor principii 

în exercitarea unui drept subiectiv este 

lezat titularul unui alt drept, mai exact 

se aduce atingere dreptului aparţinând 

altei persoane. De fapt, abuzul de drept 

este un conflict apărut între două 

drepturi aparţinând unor titulari diferiţi. 

Practic, prin abuzul de drept nu se 

înţelege o depăşire în modul de 

exercitare a dreptului propriu, ci o 

încălcare, o lezare adusă prin aceasta 

dreptului aparţinând altei persoane [4]. 

De regulă, ca modalitate de 

sancţionare a abuzului de drept, apare 

refuzul, lipsirea de posibilitatea de a se 

apela la forţa de constrângere a statului. 

Deci, organul de jurisdicţie, constatând 

că este în prezenţa exercitării abuzive a 

unui drept subiectiv civil, nu va admite 

cererea reclamantului, aşa cum a fost 

formulată, iar dacă exerciţiul abuziv 

provine de la pârât, prin apărarea pe 

care acesta şi-o face, va înlătura o astfel 

de apărare. 

Evident, când abuzul de drept se 

concretizează într-o faptă ilicită şi, de 

regulă se întâmplă aşa, cauzându-se un 

prejudiciu, va interveni răspunderea 

faţă de cel vătămat într-un drept al său. 

Deci, reprimarea abuzului de drept 

în domeniul dreptului civil se 

realizează fie pe calea pasivă, a 

refuzului ocrotirii unui drept exercitat 

abuziv, peste limitele normale, permise 

de lege, fie pe calea ofensivă, a unei 

acţiuni în răspundere civilă, formulată 

de persoana vătămată, reclamând o 

faptă ce constituie exercitarea abuzivă a 

unui drept de către o altă persoană. 

În planul dreptului procesual civil s-

au semnalat cazuri de folosire abuzivă 

first place, in bad faith and exceeding 

its limitations. 

The non-compliance with these 

principles in expressing a subjective 

right harms the beneficiary of another 

right; more specifically it violates the 

right of another person. Actually, the 

abusive exercise of rights is a conflict 

that appears between two rights 

belonging to two separate 

beneficiaries. Practically, the abusive 

exercise of rights does not only mean 

exceeding the expression of one’s 

right but violating, through this 

exercise, the right of another person 

[4]. 

As a general rule, the abusive 

exercise of rights can be sanctioned 

by refuse, by removing the possibility 

to resort to the means of coercion of 

the state. Therefore, the legal body 

that notices the presence of an abusive 

exercise of rights will not allow the 

request of the petitioner, as it was 

drafted, and if the abusive exercise 

comes from the defendant, the latter’s 

defence will remove such defence. 

Obviously, when the abusive 

exercise of rights translates into an 

illegal action, which is often the case, 

thus causing prejudice, the abusive 

person will be liable to the beneficiary 

whose right was harmed. 

Thus, the abusive exercise of rights 

in civil law is repressed either 

passively, by refusing to protect a 

right that is abusively expressed, 

exceeding the normal limitations 

imposed by the law, or offensively, 

through a civil lawsuit formulated by 

the harmed person, who signals an 

abusive exercise of a right by 

someone else. 

Within civil law, several cases of 

abusive usage of lawsuit rights have 

been signalled, concerning acts of 
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a drepturilor procesuale în ceea ce 

priveşte efectuarea de către părţi a unor 

acte de dispoziţie, precum și în privința 

exercitării căilor de atac. 

Aşa cum s-a statuat şi în practica 

judiciară, dreptul nostru procesual civil 

recunoaşte, ca un principiu 

fundamental, dreptul de dispoziţie al 

părţilor, care se poate exercita atât cu 

privire la drepturile materialele deduse 

judecăţii, cât şi în legătură cu exerciţiul 

prerogativelor procesuale pe care legea 

le pune la îndemâna părţilor. Însă, 

folosirea acestor drepturi nu se poate 

face în mod abuziv, în scopul eludării 

legii, pentru a obţine foloase nelegitime 

sau pentru a prejudicia interesele unor 

terţe persoane. 

Instanţele judecătoreşti române au 

aplicat sancţiuni diferite, de la caz la 

caz, în situaţiile în care au fost depăşite 

limitele de exercitare normală a 

drepturilor civile şi procesual civile. 

Astfel, a intervenit sancţiunea 

lipsirii de ocrotire a dreptului invocat, 

când acest drept a fost folosit în alt 

scop decât pentru cel care a fost 

recunoscut. Sau, poate opera sancţiunea 

interzicerii unui anumit mod de 

exercitare a dreptului; poate fi respins 

un anumit mijloc de apărare; titularul 

dreptului poate fi obligat la încetarea 

săvârşirii faptelor în care se încadrează 

exerciţiul abuziv sau poate fi solicitată 

repararea pagubei materiale cauzate, 

ş.a.m.d. 

În mod normal, drepturile subiective 

civile se exercită, potrivit legii, de către 

titularii lor şi sunt respectate de 

celelalte persoane, care au obligaţia de 

a nu face nimic de natură a stânjeni 

exerciţiul normal al acestora. Există 

însă şi situaţii în care drepturile civile 

subiective sunt încălcate ori 

nerecunoscute şi, de aceea, este necesar 

ca legea să organizeze modul de 

disposition by parties as well as 

expressing remedies at law. 

As stated in legal practice, our civil 

legal right acknowledges, as a 

fundamental principle, the right of 

disposition of the parties, which can 

be exerted in relation to the material 

rights deducted by law, as well as in 

relation to exercising the legal 

prerogatives that the law grants to the 

parties. However, these rights cannot 

be used abusively, with the purpose of 

escaping the law in order to obtain 

illegal benefits or to prejudice the 

interests of third parties. 

Romanian courts of justice have 

applied sanctions that differed from 

one case to another, in the cases when 

the normal limits for expressing civil 

and legal rights have been exceeded. 

Thus, the lack of defence of the 

respective right has been sanctioned 

when this right was used in a different 

purpose than the one for which it was 

acknowledged in the first place. Or, in 

other cases, forbidding a certain way 

of expressing a right might be 

sanctioned; a specific defence method 

may be rejected; the beneficiary of the 

right may be forced to stop 

performing the deeds that represent an 

abusive exercise, or they may be 

requested to repair the material 

damaged cause, etc. 

Normally, subjective civil rights 

are expressed, according to the law, 

by their beneficiaries and are 

observed by the others, who should 

not harm or prevent the normal 

expression of these rights. There are 

however situations when subjective 

civil rights are violated or 

unrecognized and it is thus necessary 

for the law to organise the defence 

and validation of these rights, in 

favour of their beneficiaries, who 
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apărare şi valorificare al acestor 

drepturi, în folosul titularilor lor, care 

au sesizat despre aceasta organele 

abilitate. 

Dreptul material civil ar fi ineficace 

dacă, pe calea procesului civil, nu s-ar 

asigura realizarea lui şi, tot astfel, 

procesul civil ar fi de neconceput fără 

existenţa unui drept material, pe care 

să-l apere şi să-l valorifice. 

Analizând definiţia noţiunii de drept 

civil subiectiv, observăm că unul dintre 

elementele acestuia îl constituie 

posibilitatea de a recurge, în caz de 

nevoie, la forţa de constrângere a 

statului. 

Aşadar, în situaţia în care un drept 

civil subiectiv este încălcat sau 

nerecunoscut, titularul acestuia are 

facultatea de a recurge la forţa 

coercitivă a statului, respectiv la 

activitatea special reglementată, pe care 

o desfăşoară organele de stat 

competente - organele de jurisdicţie - în 

vederea realizării scopului pentru care 

dreptul respectiv a fost recunoscut 

titularului său [5]. 

Tragem concluzia că dreptul civil 

subiectiv încălcat sau nerecunoscut nu-

şi găseşte protecţia în caz de conflict, în 

cadrul sau prin intermediul dreptului 

material, ci este necesar a se recurge la 

normele dreptului procesual civil, 

mijlocul practic fiind acţiunea civilă. 

Titularii drepturilor civile nesocotite 

au prerogativa de a se adresa, în calitate 

de reclamanţi, instanţelor de judecată 

competente. Acestea cercetează 

acţiunea reclamantului, pe baza 

dovezilor administrate la propunerea 

părţilor şi a probelor ordonate de către 

instanţă prin exercitarea rolului său 

activ, spre a constata dacă pretenţiile 

formulate prin cererea de chemare în 

judecată corespund adevărului obiectiv 

sau nu. 

have informed the relevant bodies of 

this. 

Material civil law would be 

ineffective if civil lawsuits did not 

insure its achievement, and at the 

same time the civil lawsuit would be 

unimaginable without the existence of 

a material right that it defends and 

validates. 

Analysing the definition of the 

notion of subjective civil law, we can 

notice that one of its elements is the 

possibility to resort to the coercion of 

the state, if need be. 

Therefore, in case a subjective civil 

right is violated or unacknowledged, 

its beneficiary has the option to t 

resort to the coercion of the state, 

respectively to specially regulated 

activities performed by the competent 

state bodies - the legal bodies - in 

order to achieve the purpose for 

which the respective right was 

acknowledged for its beneficiary [5]. 

We can draw the conclusion that a 

violated or unrecognized subjective 

civil right is not protected in case of a 

conflict, within or through material 

law, but it requires resorting to the 

norms of civil law, with the practical 

method being the civil lawsuit. 

The beneficiaries of violated civil 

rights may address, as petitioners, the 

competent courts of justice. They will 

analyse the request of the petitioner 

based on the evidence provided to the 

parties and on the proofs ordered by 

the court in its active role, in order to 

determine whether or not the requests 

formulated in the summon correspond 

to the real objective. 

As we have previously mentioned, 

the practical method that is available 

for the beneficiary of a subjective 

right in order to achieve or validate 

this right is the lawsuit, which is 
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Aşa cum am menţionat deja, 

mijlocul practic pus la îndemâna 

titularului unui drept subiectiv pentru 

realizarea sau valorificarea acestuia 

este acţiunea, aceasta reprezentând 

sancţiunea dreptului pentru că, în 

măsura în care legea recunoaşte 

persoanelor drepturi subiective, ea 

trebuie să le pună la îndemână şi 

mijlocul legal pentru apărarea lor. 

Dreptului reclamantului de a 

introduce şi susţine acţiunea îi 

corespunde dreptul pârâtului de a 

răspunde la acţiune, de a se apăra, 

pentru că un drept poate fi realizat fie 

pe calea ofensivă a acţiunii, fie pe cale 

defensivă, calea invocării excepţiei. 

Deci, în cazul în care dreptul 

subiectiv este nesocotit, contestat sau 

încălcat, titularul său are posibilitatea 

de a recurge la forţa de constrângere a 

statului - jus persequendi judicio quod 

sibi debetur, adică la activitatea special 

reglementată, desfăşurată de organele 

de jurisdicţie competente, în vederea 

realizării scopului pentru care 

drepturile încălcate sau nesocotite au 

fost recunoscute titularilor lor sau, mai 

concret, de a declanşa procesul civil, 

care facilitează valorificarea dreptului 

subiectiv lezat [6]. 

Fiind o cale de apărare a drepturilor 

subiective civile, acţiunea civilă poate 

fi definită ca fiind „ansamblu al 

mijloacelor procesuale prin care poate 

fi solicitat și asigurat concursul unui 

organ jurisdicțional în vederea 

recunoașterii sau realizării unui drept 

ori interes – nesocotit, contestat sau 

încălcat – fie prin afirmarea dreptului 

subiectiv preexistent sau constituirea 

unei situații juridice noi, fie prin plata 

unei despăgubiri sau fie și prin plata 

unei asemenea despăgubiri” [7]. 

Dorim să facem precizarea că pe 

calea acţiunii în justiţie pot fi invocate 

sanctioning the right because, to the 

extent to which the law acknowledges 

subjective rights to people, it should 

also provide the legal means to defend 

these rights. 

The right of the petitioner to file 

and support the lawsuit corresponds 

to the right of the defendant to answer 

the lawsuit, to defend themselves, 

since a right can be achieved either 

offensively through a lawsuit or 

defensively, by invoking an 

exception. 

Therefore, in case a subjective 

right is violated, contested or 

unrecognized, its beneficiary may 

resort to the coercion power of the 

state - jus persequendi judicio quod 

sibi debetur, meaning the especially 

regulated procedure performed by the 

competent legal bodies, in order to 

achieve the purpose for which the 

violated or unrecognized rights were 

acknowledged for their beneficiaries 

or, more specifically, to start a civil 

lawsuit that would facilitate the 

validation of the violated subjective 

right [6]. 

As a method of defending 

subjective civil rights, the civil 

lawsuit can be defined as “the set of 

lawful means that allows requesting 

and insuring the intervention of a 

legal body in order to recognize or 

achieve a right or interest – which was 

unrecognized, contested or infringed – 

by stating the pre-existing subjective 

right, or by creating a new legal 

context, or by paying a damage, or 

even by paying such damage” [7]. 

We wish to mention that within the 

lawsuit it is also possible to mention 

infringements of simple interests that 

are not stated within civil legal 

relations that are acknowledged and 

guaranteed as such by the law. 
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şi încălcările aduse unor simple interese 

care nu se afirmă în cadrul unor 

raporturi juridice civile recunoscute şi 

garantate ca atare de lege. Concret este 

vorba de acele situaţii de fapt 

avantajoase, existente pentru anumite 

persoane într-un moment dat şi 

curmate, vătămate prin săvârşirea de 

fapte ilicite de către alte persoane. De 

exemplu, s-a recunoscut dreptul unui 

copil minor aflat în întreţinerea unei 

rude, fără să fi fost adoptat de către 

aceasta, de a obţine despăgubiri de la 

autorul faptei ilicite în cazul în care 

ruda respectivă a fost victima unui 

accident. Au fost acordate, de 

asemenea, despăgubiri concubinei şi 

copilului acesteia, care fuseseră 

întreţinuţi de victima unui accident [8]. 

Fie că acţiunea civilă este privită în 

sens obiectiv, ca mijloc de apărare a 

dreptului subiectiv civil, fie în sens 

subiectiv, ca drept subiectiv procesual 

al titularului dreptului subiectiv 

material de a urmări în justiţie 

realizarea acestuia din urmă, în 

literatura de specialitate se fac unele 

sublinieri ce se impun a fi reţinute. 

Astfel, acţiunea civilă nu poate fi 

concepută decât în legătură cu 

drepturile procesuale organizate de 

legea de procedură pentru protecţia 

dreptului subiectiv sau a altor interese, 

care nu se pot realiza decât pe calea 

justiţiei. Avem în vedere în principal 

dreptul de a te adresa instanţei 

competente cu cerere de chemare în 

judecată, dreptul de a propune 

administrarea de probe, de a folosi 

mijloacele legale de apărare, de a 

solicita luarea de măsuri asiguratorii, 

de a recurge la căile de atac, de a cere 

executarea silită etc. 

În momentul în care titularul 

dreptului subiectiv civil sau cel ce îşi 

valorifică un interes, ori alte persoane 

Specifically, these are actually 

advantageous situations that appear 

for some people at a given moment 

and which are then stopped, harmed 

by illegal actions performed by 

others. For example, a minor child in 

the care of a relative, and who was not 

adopted by the latter, was granted the 

right to obtain damage from the 

author of an illegal action, in the case 

when the respective relative was the 

victim of an accident. Also, damages 

have been granted to a concubine and 

her child, who were also supported by 

the victim of an accident [8]. 

Irrespective of whether the civil 

lawsuit is seen objectively, as a means 

of defending the subjective civil 

rights, or subjectively, as a legal 

subjective right of the beneficiary of 

the material subjective right to pursue 

its achievement, specialised literature 

makes specific mentions that should 

be remembered. 

In this sense, civil law can only be 

seen in relation to the lawful rights 

organised by the procedural law in 

order to protect the subjective right or 

other interests, which can only be 

achieved in justice. We mainly refer 

to the law to address the competent 

court when starting a lawsuit, the right 

to suggest evidence, to use the legal 

defence means, to request reassuring 

measures, to resort to the remedies at 

law, to request forced execution, etc. 

The moment when the beneficiary 

of the subjective civil law or who 

validates an interest, or other persons 

or state bodies to whom the law 

acknowledges the active lawfulness, 

resort to a lawsuit, the action becomes 

individual - a civil suit. Although 

tightly connected, subjective rights 

and civil lawsuits are independent 

notions that belong to distinct law 
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sau organe de stat, cărora legea le 

recunoaşte legitimitate procesuală 

activă, apelează la acţiune, ea se 

individualizează, devine proces civil. 

Deşi se află într-o strânsă legătură, 

dreptul subiectiv şi acţiunea civilă sunt 

noţiuni independente, aparţinând unor 

ramuri de drept distincte: dreptul civil, 

respectiv dreptul procesual civil. 

Între dreptul subiectiv civil şi 

acţiunea civilă există o serie de 

deosebiri, pe mai multe planuri: sub 

aspectul condiţiilor de existenţă, în 

legătură cu condiţiile de exercitare şi, 

de asemenea, referitor la obiectul lor 

[9]. 

Astfel, în privinţa condiţiilor de 

existenţă, cele două noţiuni pot să se 

deosebească sub mai multe aspecte: 

sunt anumite drepturi, de pildă cazul 

obligaţiilor naturale care nu sunt 

apărate pe cale de acţiune; există 

drepturi care, nefiind actuale, fiind 

supuse unui termen sau unei condiţii 

suspensive, nu pot fi sancţionate de o 

acţiune în realizare; titularul unui drept 

subiectiv ce nu a fost exercitat 

înăuntrul termenului de prescripţie nu 

şi-l poate apăra pe cale de acţiune, ci 

numai  pe cale de excepţie. 

În legătură cu condiţiile de 

exercitare, lipsa capacităţii de exerciţiu 

şi neîndeplinirea cerinţelor privitoare la 

reprezentarea legală determină ca 

acţiunea să fie anulată, fără ca totuşi 

titularul să piardă facultatea de a-şi 

exercita dreptul său. 

Referitor la obiect, oricare ar fi 

obiectul dreptului subiectiv - o 

prestaţie, o abstenţiune - acţiunea are 

întotdeauna ca obiect protecţia acestui 

drept, care se poate înfăţişa sub forme 

variate: executarea obligaţiei sau 

obţinerea unei despăgubiri, 

recunoaşterea dreptului litigios, măsuri 

asiguratorii etc. 

specialisations: civil law, respectively 

criminal procedure. 

Between subjective civil law and 

the civil lawsuit there are several 

differences, under a number of 

aspects: in what concerns the 

conditions for existence, in what 

concerns the conditions for 

expression, and also in what concerns 

their object [9]. 

In this sense, from the perspective 

of the existence conditions, the two 

notions can vary from several 

viewpoints: there are certain rights, 

for instance in the case of natural 

obligations that are not defended in a 

lawsuit; there are also rights that are 

no longer current, which are subject 

so suspensive terms or conditions, and 

thus cannot be sanctioned by a current 

lawsuit; the beneficiary of a 

subjective right that was not 

expressed within the prescription 

delay and cannot be defended in 

court, except under an exception. 

In what concerns the expression 

conditions, the lack of the ability to 

express a right and the non-fulfilment 

of the requirements applicable to legal 

representation may lead to the lawsuit 

being cancelled, without nevertheless 

for the beneficiary to lose the 

possibility to express his/her right. 

In relation to the object, 

irrespective of the object of the 

subjective right - a service, an 

abstention - the objective of the 

lawsuit is always to protect this right, 

which may take various forms: 

executing an obligation or obtaining 

compensation, acknowledgement of 

the lawful right, guarantees, etc. 

Although opposite views exist, we 

may say that the connection between 

subjective civil law and civil lawsuit 

is the right to action. 
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Deşi există şi puncte de vedere 

diferite, se poate spune că puntea de 

legătură dintre dreptul subiectiv civil şi 

acţiunea civilă este dreptul la acţiune. 

Unul dintre elementele dreptului 

subiectiv civil îl constituie posibilitatea 

de a recurge la nevoie, la forţa de 

constrângere a statului. Constrângerea, 

în ipoteza care ne interesează, este 

reglementată prin legea procesuală sub 

forma acţiunii civile. 

Deci, unul dintre elementele 

dreptului subiectiv civil este dreptul la 

acţiune, mai exact dreptul de a recurge 

la acţiune. Dreptul civil subiectiv 

cuprinde dreptul subiectului activ de a 

avea o anumită conduită în limitele 

determinate de lege, dreptul de a 

pretinde subiectului pasiv să aibă o 

conduită corespunzătoare şi respectiv 

posibilitatea de a recurge la acţiune. La 

rândul său, dreptul la acţiune cuprinde 

o serie de prerogative: posibilitatea de a 

sesiza instanţa competentă, de a solicita 

administrarea de probe, de a obţine 

condamnarea pârâtului, de a exercita 

căile legale de atac, de a obţine 

executarea silită a hotărârii pronunţate 

de către judecător, pe care titularul le 

exercită parţial sau în totalitate, după 

cum recurge la toate sau numai la o 

parte din mijloacele procesuale din care 

este alcătuită acţiunea şi în funcţie de 

faptul dacă exercită dreptul la acţiune 

în limitele impuse de lege. 

Apărarea drepturilor subiective prin 

intentarea acţiunii în justiţie prezintă 

unele caractere specifice în sensul că s-

a lărgit sfera persoanelor îndrituite a 

porni acţiunea şi la alte persoane decât 

titularii drepturilor. 

Astfel, procurorul, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 92 alin. 1 C. proc. 

civ., „poate porni orice acţiune civilă, 

ori de câte ori este necesar pentru 

apărarea drepturilor şi intereselor 

One of the elements of subjective 

civil law is the possibility to resort if 

needed to the coercion power of the 

state. In the context that is of interest 

to us, coercion is regulated by 

criminal law through the civil lawsuit. 

Therefore, one of the elements of 

subjective civil law is the right to a 

lawsuit, more specifically the right to 

summon in a lawsuit. Subjective civil 

law includes the right of the active 

subject to adopt a certain behaviour 

within the limitations determined by 

law, the right to request the passive 

subject to adopt an appropriate 

behaviour, and respectively the 

possibility to start a lawsuit. In its 

turn, the right to a lawsuit includes a 

series of prerogatives: the possibility 

to notify the competent court, to 

request evidence, to obtain the 

judgment of the defendant, to use the 

legal remedies at law, to obtain the 

forced execution of the judge’s 

decision, which the beneficiary may 

use partially or as a whole, in the 

same way that he/she resorts to all or 

only some of the lawful means 

involved in the lawsuit, and 

depending on whether or not he/she 

exerts his/her right to a lawsuit within 

the limitations imposed by the law. 

Defending subjective rights by 

starting a lawsuit presents several 

specific characteristics, in the sense 

that several rightful persons may start 

the lawsuit together, besides the 

beneficiaries of the relevant rights. 

Thus, the prosecutor, in agreement 

with the dispositions of art. 92 

paragraph 1 of the Civil proc. Code, 

“may start any civil lawsuit, as often 

as it is necessary in order to defend 

the legitimate rights and interests of 

the minors, of the persons under 

adjudication of incapacity, and of the 
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legitime ale minorilor, ale persoanelor 

puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor, 

precum şi în alte cazuri expres 

prevăzute de lege”; serviciul de stare 

civilă, instanţele judecătoreşti, organele 

administraţiei publice locale, instituţiile 

de ocrotire, precum şi orice altă 

persoană au obligaţia de a înştiinţa 

instanţa de tutelă în vederea instituirii 

tutelei unui minor lipsit de îngrijire 

părintească; aceleaşi categorii de 

persoane şi organe ale statului pot cere 

punerea sub interdicţie - în baza art. 

111 şi 165 din Codul civil.  

Persoanele ale căror drepturi civile 

subiective au fost lezate, pot, pentru 

apărarea sau valorificarea lor, să-şi 

îndrepte pretenţiile nu numai împotriva 

persoanelor fizice care le încalcă sau nu 

le recunosc, ci şi împotriva persoanelor 

juridice. Astfel, potrivit prevederilor 

Legii nr. 554/2004, a contenciosului 

administrativ, există posibilitatea ca 

persoanele, care au fost vătămate în 

drepturile lor prin acte administrative, 

să le poată ataca, adresându-se instanţei 

judecătoreşti competente, care se poate 

pronunţa şi asupra legalităţii acestor 

acte. 

Putem spune că apărarea drepturilor 

subiective civile se prezintă sub două 

aspecte: un aspect este reprezentat de 

garanţiile pe care le oferă prevederile 

din Constituţia României şi din alte 

legi, iar alt aspect vizează obligaţiile 

impuse în acest sens prin dispoziţiile 

legale organelor statului cu atribuţii în 

acest domeniu. De altfel, întreaga 

legislaţie este pusă în slujba persoanei 

şi prin apărarea drepturilor subiective 

ale acesteia, care constituie un adevărat 

principiu [10]. 

 

 

 

 

missing persons, as well as in other 

cases expressly mentioned by the 

law”; the civil registry office, the 

courts of competent jurisdiction, the 

local public administration bodies, the 

protection institutions, as well as any 

other person, have the obligation to 

notify the guardianship authorities in 

order to instore the guardianship for a 

minor with no parental care; the same 

categories of persons and state bodies 

may request the adjudication of 

incapacity – based on art. 111 and 165 

of the Civil Code.  

The people whose subjective civil 

rights were violated may, in order to 

defend or validate these rights, direct 

their claims not only against the 

natural persons who violate or do not 

acknowledge these rights, but also 

against legal entities. Thus, in 

agreement with the provisions of Law 

no. 554/2004 of the administrative 

court, there is the possibility for the 

people whose rights have been 

violated by administrative acts to be 

able to bring the action to the 

competent court, which should be 

able to issue a decision with regards 

to the lawfulness of the respective 

actions. 

We may say that the defence of 

subjective civil rights englobes two 

aspects: one aspect refers to the 

guarantees provided by the provisions 

of the Romanian Constitution and of 

other laws, while the second aspect 

refers to the obligations imposed in 

this respect by the legal disposition of 

the state bodies that are responsible in 

this field. As a matter of fact, the 

entire legislation is meant to serve 

people and to defend their subjective 

rights, which represents an actual 

principle [10]. 
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2. Accesul liber la justiție - 

principiu fundamental al activității 

jurisdicționale 

 

Acest principiu fundamental este 

consacrat în Constituția României, în 

Codul de procedură civilă, în Legea nr. 

303/2004 privind statutul judecătorilor 

și procurorilor și, nu în ultimul rând, în 

Declarația Universală a Drepturilor 

Omului (art.8), precum și, la nivelul 

dreptului european, în  Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale (art. 6). 

Constituția României consacră 

principiul accesului liber la justiție în 

art. 21, dispunând: „(1) Orice persoană 

se poate adresa justiţiei pentru apărarea 

drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor 

sale legitime. 

(2) Nici o lege nu poate îngrădi 

exercitarea acestui drept. 

(3) Părţile au dreptul la un proces 

echitabil şi la soluţionarea cauzelor 

într-un termen rezonabil. 

(4) Jurisdicţiile speciale 

administrative sunt facultative şi 

gratuite”. 

Pornind de la dispozițiile legii 

fundamentale, Codul de procedură 

civilă dezvoltă acest principiu în două 

articole, 5 și 6, în care sunt 

reglementate îndatoririle instanțelor 

judecătorești privind primirea şi 

soluţionarea cererilor și dreptul 

justițiabililor la un proces echitabil, în 

termen optim şi previzibil. 

Potrivit art. 5 C. proc. civ., 

judecătorii sunt obligați să primească şi 

să soluţioneze orice cerere care, potrivit 

prevederilor legale, este de competenţa 

instanţelor judecătoreşti. Niciun 

judecător nu poate refuza să judece și 

să soluționeze o cerere pe motiv că 

legea nu prevede, este neclară sau 

 

2. Free access to justice - a 

fundamental principle of lawful 

activity  

 

This fundamental principle is 

consecrated by the Romanian 

Constitution, by the Civil Procedure 

Code, by Law no. 303/2004 

concerning the statute of the judges 

and prosecutors, and last but not least, 

by the Universal Declaration of 

Human Rights (art.8), as well as - in 

European law - by the European 

Convention for Human Rights and the 

Charter for Fundamental Rights (art. 

6). 

The Romanian Constitution 

consecrates the principle of free 

access to justice in its art. 21, stating: 

„(1) Anyone may appeal to justice in 

order to defend his/her legitimate 

rights, liberties, and interests. 

(2) No law may limit the 

expression of this right. 

(3) The parties are entitled to a fair 

trial and for the requests to be solved 

within a reasonable delay. 

(4) Special administrative 

jurisdictions are facultative and free 

of charge.” 

Starting from the dispositions of 

the fundamental law, the Civil 

Procedure Code develops this 

principle in two articles, 5 and 6, 

which regulate the duties of the courts 

of law with respect to the reception 

and solution of the petitions and the 

right of the litigants to a fair trial, 

within optimal and predictable terms. 

According to art. 5 of the Civil 

Procedure Code, judges must receive 

and solve any request which, 

according to the legal provisions, is 

under the competence of the courts of 

justice. No judge may refuse to 
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incompletă. Denegarea de dreptate nu 

este admisă de legislația noastră, mai 

mult, ea fiind sancționabilă, putându-se 

aplica celor care se fac vinovați 

pedepse disciplinare sau chiar penale. 

 Chiar în ipoteza în care o pricină nu 

poate fi soluţionată nici în baza legii, 

nici a uzanţelor, iar în lipsa acestora din 

urmă, nici în baza dispoziţiilor legale 

privitoare la situaţii asemănătoare, ea 

va trebui judecată în baza principiilor 

generale ale dreptului, având în vedere 

toate circumstanţele acesteia şi ţinând 

seama de cerinţele echităţii.  

Într-o astfel de situație, se poate 

observa că legiuitorul impune 

soluționarea cererii, făcându-se apel, în 

lipsa unor dispoziții legale, fie la 

uzanțe, fie la principiile generale ale 

dreptului ori recomandă a se recurge la 

judecata prin metoda analogiei sau la 

judecata în echitate. Este criticabilă 

însă ordinea în care sunt menționate 

opțiunile la care se poate recurge, 

uzanțele fiind plasate înaintea 

principiilor generale ale dreptului [5]. 

De asemenea, este interzis 

judecătorului să stabilească dispoziţii 

general obligatorii prin hotărârile pe 

care le pronunţă în cauzele ce îi sunt 

supuse judecăţii. 

Tot pentru consacrarea principiului 

accesului liber la justiție, art. 6 C. proc. 

civ. reglementează dreptul persoanei la 

un proces echitabil, în termen optim şi 

previzibil. Există și opinia potrivit 

căreia dreptul  la un proces echitabil, în 

termen optim şi previzibil este un 

principiu distinct în raport cu principiul 

accesului liber la justiție [11]. Orice 

persoană are dreptul la judecarea cauzei 

sale în mod echitabil, în termen optim 

şi previzibil, de către o instanţă 

independentă, imparţială şi stabilită de 

lege. În acest scop, instanţa este datoare 

să dispună toate măsurile permise de 

receive and solve a request motivating 

that it is out of the scope of the law, or 

that it is unclear or incomplete. 

Refusing justice is not allowed by our 

legislation and moreover it can be 

sanctioned, applied to those subject to 

discipline or criminal punishments. 

 Even supposing that a cause 

cannot be solved on the basis of the 

law, nor on customs, and in the 

absence of the latter, nor based on the 

legal dispositions concerning similar 

cases, it will have to be judged based 

on the general principles of law, 

taking into consideration all its 

circumstances as well as the 

requirements of fairness.  

In such situations, it may be noted 

that the lawmaker imposes the 

solution of the request by resorting, in 

the absence of legal disposition, either 

to customs or to the general principles 

of law, or the lawmaker recommends 

a trial based on the method of analogy 

or fair lawsuit. However, the order in 

which the available options are 

mentioned can be subject to some 

criticism, since customs are placed 

before the general principles of law 

[5]. 

It is also forbidden for the judge to 

establish generally compulsory 

dispositions through the decisions that 

he/she makes within the cases subject 

to his/her judgment. 

To the same purpose of 

consecrating the principle of free 

access to justice, art. 6 of the Civil 

procedure code regulates a person’s 

right to a fair trial, within an optimal 

and predictable delay. There is also an 

opinion that the right to a fair trial, 

within an optimal and predictable 

delay, is a distinct principle in relation 

to the principle of free access to 

justice [11]. Anyone has the right for 
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lege şi să asigure desfăşurarea cu 

celeritate a judecăţii.  

În același sens, există prevederi și în 

art. 91 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, 

potrivit căruia „judecătorii și procurorii 

sunt obligați să rezolve lucrările în 

termenele stabilite și să soluționeze 

cauzele în termen rezonabil…”. 

În legătură cu acest principiu se 

impune să precizăm că accesul la 

justiție nu presupune, în mod 

obligatoriu, acordarea posibilității de a 

parcurge dublul grad de jurisdicție, în 

acest sens pronunțându-se și Curtea 

Constituțională [14]. În aceeași ordine 

de idei, nici Convenția europeană a 

drepturilor omului (art.6) nu impune 

dreptul la un al doilea grad de 

jurisdicție [12]. Accesul liber la justiție 

presupune doar posibilitatea 

neîngrădită pentru orice persoană de a 

se adresa organelor jurisdicționale 

competente, prevăzute de lege, 

solicitând apărarea și valorificarea 

drepturilor și intereselor sale legitime. 

Accesul la justiție este o posibilitate 

pusă la îndemâna justițiabilului, dar nu 

este o obligație pentru acesta de a uzita 

de această prerogativă. Totodată, 

legiuitorul poate sau nu să prevadă, 

pentru anumite cauze, parcurgerea a 

două grade de jurisdicție, fără ca prin 

aceasta să fie îngrădit accesul liber la 

justiție. 

De asemenea, aplicarea principiilor 

constituţionale privind accesul liber la 

justiţie (ca şi folosirea căilor de atac) 

impune ca toate cererile greşit 

îndreptate să fie transmise jurisdicţiei 

competente să le soluţioneze, 

asigurându-se, totodată, și realizarea 

dreptului la apărare [15]. 

Accesul liber la justiție presupune și 

necesitatea ca procedura jurisdicțională 

să se deruleze în termen optim și 

previzibil, în concordanță cu art. 6 din 

their cause to be judged fairly, within 

an optimal and predictable delay, by 

an independent and impartial court, 

established by law. To this purpose, 

the court of justice has to use all the 

measures allowed by law and to 

insure the expedient performance of 

the judgment.  

In the same context, there are also 

some provisions in art. 91 paragraph 1 

of Law no. 303/2004, stating that 

“judges and prosecutors are under the 

obligation to solve their cases within 

the established delays and to solve the 

petitions within reasonable terms …”. 

In relation to this principle, we 

should also mention that access to 

justice does not necessarily imply the 

possibility to resort to a double degree 

of jurisdiction, and the Constitutional 

Court supports this idea [14]. In the 

same order of ideas, the European 

Convention of Human Rights (art.6) 

does not impose the right to a second 

degree of jurisdiction, either [12]. 

Free access to justice only implies the 

unlimited possibility for anyone to 

appeal to the competent courts of 

justice, as established by law, in order 

to request the defence and validation 

of his/her legitimate rights and 

interests. Access to justice is a 

possibility made available to the 

justice seeker, but it is not an 

obligation for him/her to use this 

prerogative. At the same time, the 

lawmaker may or may not foresee, in 

some cases, resorting to two degrees 

of jurisdiction, without thus limiting 

free access to justice. 

Also, the application of 

constitutional principles concerning 

free access to justice (as well as using 

the remedies at law) imposes that all 

erroneously directed petitions to be 

forwarded to the competent 
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Convenția europeană a drepturilor 

omului, care consacră, la fel ca și 

Constituția României, termenul 

rezonabil. Ca o garanție a realizării 

accesului liber la justiție, derularea cu 

celeritate a procedurii judiciare, firește, 

în funcție de natura și complexitatea 

fiecărei cauze în parte, posibilitatea 

estimării duratei de soluționare a 

litigiului, obligația pentru instanță de a 

respecta întocmai durata optimă și 

previzibilă a procesului contribuie la 

apărarea, ocrotirea și valorificarea 

drepturilor și intereselor legitime ale 

persoanelor, Codul de procedură civilă 

prevăzând o serie de dispoziții menite 

să asigure respectarea duratei optime și 

previzibile a procesului [13]. 

Principiul accesului liber la justiție 

impune, de asemenea, și condiția ca 

înfăptuirea justiţiei să se realizeze 

numai de către organele abilitate în 

acest sens de lege, în special de către 

instanţele judecătoreşti. 

Constituţia României proclamă 

principiul separaţiei puterilor în stat, 

recunoscând autonomia puterii 

judecătoreşti care se realizează prin 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin 

celelalte instanţe judecătoreşti stabilite 

de lege.  

Din punct de vedere practic, 

principiul realizării justiţiei de către 

instanţele judecătoreşti este pus în 

evidenţă prin scopurile social-juridice 

urmărite în cadrul desfăşurării 

activităţii de judecată. 

În acest sens, se dispune în 

preambulul Legii nr. 304/2004 că 

„organizarea judiciară se instituie 

având ca finalitate asigurarea 

respectării drepturilor şi a libertăţilor 

fundamentale ale persoanei”. 

În afară de instanţele judecătoreşti, 

prin lege, au fost înfiinţate şi alte 

organe de stat cu atribuţii de jurisdicţie. 

jurisdiction for a solution, insuring at 

the same time the right to defence 

[15]. 

Free access to justice also implies 

the need for the criminal procedure to 

take place within an optimal and 

predictable delay, in agreement with 

art. 6 of the European Convention of 

Human Rights, which consecrates the 

term reasonable in the same way as 

the Romanian Constitution. As a 

guarantee of free access to justice, the 

expedient performance of the civil 

procedure, of course in accordance 

with the nature and complexity of 

each individual case, the possibility to 

estimate the duration of finding a 

solution in the lawsuit, the obligation 

for the court to strictly meet the 

optimal and predictable delay for the 

trial, all contribute to defending, 

protecting and validating the 

legitimate rights and interests of the 

people. The Civil Procedure Code 

also englobes a series of dispositions 

meant to insure the compliance with 

the optimal and predictable delay of 

the trial [13]. 

The principle of free access to 

justice also imposes the condition for 

justice to be made solely by the 

bodies habilitated by the law in this 

respect, especially by courts of 

justice. 

The Romanian Constitution 

proclaims the principle of separation 

of powers within the state, 

acknowledging the legal power 

expressed by the High Court of 

Cassation and Justice as well as by the 

other courts of justice established by 

law.  

From a practical point of view, the 

principle of attaining justice by the 

courts is stressed through the social 

and legal purposes followed in the 
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Având în vedere activitatea pe care o 

desfăşoară, reţinem că unele dintre 

acestea sunt organizate într-un sistem 

de jurisdicţie propriu iar altele, cu 

atribuţii limitate, numai pentru 

efectuarea primului grad de jurisdicţie. 

Corelarea dintre activitatea jurisdic-

ţională a organelor administrative şi 

activitatea jurisdicţională a instanţelor 

judecătoreşti este realizată prin 

reglementarea, în art. 94 pct. 2 C. proc. 

civ., a căilor de atac ce pot fi exercitate 

împotriva hotărârilor autorităților 

administrației publice cu activitate 

jurisdicțională și ale altor organe cu 

astfel de activitate, în cazurile 

prevăzute de lege.  

În general, specificul unei astfel de 

căi de atac se evidenţiază prin 

caracterul său devolutiv integral. Cu 

alte cuvinte, în urma exercitării ei, 

cauza este atribuită judecătoriei 

competente, în vederea unei reluări în 

fapt şi în drept a judecăţii. 

 

Concluzii 

 

Existența oricărei persoane în 

societate nu poate fi concepută fără un 

set de drepturi,  libertăți și obligații 

corelative, care definesc personalitatea 

juridică a acesteia. Totodată, drepturile 

și libertățile de care vorbim ar fi lipsite 

de conținut și eficiență dacă nu ar fi 

însoțite de modalități concrete de 

exercitare și ocrotire, concret de 

posibilitatea de a recurge la forța 

coercitivă a statului pentru apărarea și 

valorificarea lor, în caz de nevoie pe 

cale judiciară. Așa se justifică menirea 

justiției, a accesului liber la justiție, ca 

fiind garanția juridică a existenței și 

realizării drepturilor și libertăților 

fundamentale ale individului. 

Acest veritabil principiu 

fundamental de drept, trebuie 

lawsuit. 

In this sense, the preamble of Law 

no. 304/2004 stipulates that “legal 

organisation should be implemented 

with the purpose of insuring the 

validation of fundamental human 

rights and liberties”. 

Except courts of justice, by law, 

several other state bodies having legal 

attributions have been instated. 

Considering the activities they 

perform, we can note that several of 

them are organised in a specific 

criminal system, while others, with 

limited attributions, only for 

implementing the first degree of 

jurisdiction. 

The correlation between the 

criminal activity of administrative 

bodies and the criminal activity of the 

courts of justice is achieved through 

the regulation, in art. 94 point 2 of the 

Civil procedure code, of the remedies 

at law that can be used against the 

decisions of the public administration 

authorities with legal activities and of 

other bodies performing such 

activities, in the cases foreseen by the 

law.  

In general, the specificity of such 

remedies at law becomes obvious 

through its devolutive integral nature. 

In other words, following its 

expression, the case is assigned to the 

competent court, in order to take over 

the judgement in practice and from a 

legal point of view. 

 

Conclusions 

 

The existence of anyone within 

society cannot be imagined without a 

set of related rights, liberties, and 

obligations that define a one’s legal 

personality. At the same time, the 

rights and liberties we mention would 
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materializat și garantat prin multiple 

norme juridice, inclusiv procedurale, 

prin care să se instituie măsuri și 

obligații în sarcina statului, a 

legiuitorului, a autorităților abilitate să 

înfăptuiască actul de justiție, 

impunându-se o atitudine menită să 

evite orice tendință de modificare 

legislativă care să instituie restricții de 

natură a afecta libertatea și eficiența 

accesului la justiție. 
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dreptului civil român”, revista 

„Dreptul” nr. 5-6/1994, p. 83-94. 

[4] P.C. Vlachide, „Repetiţia principiilor de 

drept civil”, vol. I, Editura „Europa 

Nova”, Bucureşti, 1994, p. 17-18. 

[5] I. Leș, „Tratat de drept procesual civil, 

Volumul I, Principii și instituții 

generale. Judecata în fața primei 

instanțe”, Editura „Univesul Juridic”, 

București, 2014, p. 244.  

[6] G. Boroi, M. Stancu, „Drept procesual 

civil, Ediția a 4-a, revizuită și adăugită”, 

Editura „Hamangiu”, București, 2017, 

p. 11-12.  

[7] I. Deleanu, „Tratat de procedură civilă, 

Volumul I, Ediție revăzută, completată 

și actualizată”, Edditura „Universul 

Juridic”, București, 2013, p. 251. 

[8] G. Durac, „Drept procesual civil. Actele 

de dispoziţie  ale părţilor în procesul 

civil”, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999, p. 

23. 

[9] G. Durac, „Drept procesual civil. 

Principii și instituții fundamentale. 

Procedura contencioasă”, Editura 

be devoid of content and efficiency if 

they were not accompanied by 

concrete methods of expression and 

protection, concretely, by the 

possibility to resort to the coercive 

power of the state in order for to them 

to be defended and validated, if 

needed in justice. The purpose of law 

and free access to justice is thus 

justified as the legal guarantee of the 

existence and achievement of 

fundamental individual rights and 

liberties. 

This veritable fundamental law 

principle needs to be materialised and 

guaranteed through multiple legal 

norms, including procedures, which 

can impose measures and obligations 

under the responsibility of the state, of 

the lawmaker, of the authorities that 

are habilitated to perform the lawful 

action, in an attitude meant to avoid 

any tendency towards a legal 

modification that would institute 

restrictions that could affect the 

freedom and effectiveness of the 

access to justice. 
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Rezumat: Prin acest articol am urmărit 

să realizăm o scurtă prezentare a modului 

cum a fost reglementată juridic această 

importantă instituție, piața de capital în 

România, mai întâi într-o perioadă 

anterioară anului 1990, cu câteva referiri și 

la „epoca de aur” și apoi, după acest an, 

dată când piața de capital din România a 

suferit importante mutații ce s-au reflectat 

din plin în legislația specifică. 
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Introducere 

 

Din punct de vedere istorico-

etimologic denumirea de „bursă” provine 

de la oraşul Bruges, unde se țineau 

adunările bancherilor și negustorilor, la 

Hotel des Bourses, numit aşa după un 

senior din vechea şi nobila familie van 

den Boursen care îl construise, şi pe al 

cărui frontispiciu erau sculptate în piatră 

trei pungi (fr. bourse). Aici se întâlneau 

bancherii şi negustorii pentru a negocia 

bani, metale preţioase, hârtii de valoare 
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Introduction 

 

From anhistorical and 

etymological point of view, the name 

"stock market" comes from the city of 

Bruges, where the gatherings of 

bankers and merchants were held at 

the Hotel des Bourses, named after a 

senior of the old and noble family van 

den Boursen who had built it and in 

whose frontispiecethree bags were 

carved into stone (fr. Bourse). This is 

where bankers and merchants met to 
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şi mărfuri. Cu timpul, locurile de 

întâlnire ale comercianţilor au primit 

denumirea de burse [1]. 

Potrivit Dex-ului [2], cuvântul 

„bursă” are mai multe înțelesuri printre 

care și acela de „Instituție unde se 

negociază hârtii de valoare și valute 

străine sau unde se desfășoară tranzacții 

de mărfuri”. 

În aceeași lucrare, noțiunea de capital 

este prezentată având două înțelesuri, 

respectiv: „avuție sub formă de bani, de 

mărfuri, de bunuri materiale în genere” 

și, al doilea înțeles, de „bani, sumă 

(mare) de bani (investiți într-o afacere)” 

[3]. 

Noțiunea de „piață” în varianta dată 

de Economia politică, reprezintă: „sferă 

a circulației mărfurilor; cererea și oferta 

de mărfuri” [4]. 

Piața de capital reprezintă ansamblul 

relaţiilor şi mecanismelor prin 

intermediul cărora capitalurile 

disponibile şi dispersate din economie, 

sunt dirijate către orice entităţi publice 

sau private solicitatoare de fonduri [5]. 

În cele ce urmează ne-am propus să 

facem o scurtă prezentare a modului cum 

a fost reglementată juridic această 

importantă instituție, piața de capital în 

România, mai întâi într-o perioadă 

anterioară anului 1990 și apoi după acest 

an, dată când piața de capital din 

România a suferit importante mutații ce 

s-au reflectat din plin în legislația 

specifică. 

 

I. Reglementări juridice privind 

piața de capital în România anterioare 

anului 1990 [6] 

 

Începuturile piețelor bursiere de 

mărfuri și valori în țara noastră pot fi 

situate pe la mijlocul secolului al XIX- lea.  

Astfel, în anul 1839, în Adunarea 

Obșteascã a Țãrii Românești, a fost pusã 

negotiate money, precious metals, 

securities and commodities. In time, 

the meeting places of traders received 

the name of stocks [1]. 

According to the DEX [2], the 

word "stock market" has several 

meanings including that of 

"institution where securities and 

foreign currencies are negotiated or 

where commodity transactions are 

carried out". 

In the same work the notion of 

capital is presented with two 

meanings, respectively: "money, 

commodities, material goods in the 

genre" and, the second meaning of 

"money, amount (large) of money 

(invested in a business)" [3]. 

The notion of "market" in the 

version given by the Political 

economyrepresents: "a sphere of 

movement of goods; Supply and 

demand for goods" [4]. 

The capital market represents the 

totality of the relationships and 

mechanisms through which the 

available and dispersed capital of the 

economy is routed to any public or 

private entity demanding funds [5]. 

In the following I will make a brief 

overview of how this important 

institution was legally regulated, the 

capital market in Romania, first in a 

period prior to the year 1990 and then 

after this year, date when the capital 

market in Romania has undergone 

significant mutations that have been 

reflected in the full in specific 

legislation. 

 

I. Legal regulations on the 

capital market in Romania prior to 

the year 1990 [6] 

 

The beginnings of commodity and 

stock markets in our country can be 
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problema înființãrii unor burse de 

mãrfuri la București și Brãila, sub 

jurisdicția unei deputãții negustorești, cu 

obligativitatea publicãrii periodice a 

„prețurilor mijlocii” și a principalelor 

tranzacții comerciale încheiate. Proiectul 

a fost însã amânat pentru mai multe 

decenii. 

În anul 1840 a fost promulgat și pus 

în aplicare Codicele de Comerț al Țării 

Românești care, în anul 1864, a fost extins 

și în Moldova. 

Inspirat dupăCodul francez din 1807, 

Codicele de Comerț al Tării Românești 

consacra un capitol special pentru bursele 

de comerț, mijlocitorii de schimb și samsari 

[7]. 

Codul de Comerț din 1840 prevedea, 

referindu-se la mijlocitori, ca ei să fie 

numiți de cǎtre Domn, și cǎ: 

„…rezultatul tocmelilor și al negociației 

polițelor ce se săvârșesc la Bursǎ 

hotǎrește cursul monezilor și al 

polițelor, al prețurilor mǎrfurilor, al 

asigurǎrilor, al transporturilor pe uscat 

sau pe apǎ, al zapiselor statului altor 

asemenea, al cǎror curs este primitor de 

a se însemna pe fiecare zi pânǎ unde s-a 

suit ori s-a coborat”. De menționat cǎ, 

încǎ de la acea perioadǎ, cumulul de 

funcții era permis, aceeași persoanǎ 

putând fi atât mijlocitor de schimb cât și 

samsar. Deși meritoriu, demersul de a 

elabora un asemenea act legislativ, cum 

a fost Codul de Comerț din 1840, a 

rǎmas unul pur teoretic, el neaplicându-

se pânǎ la abrogarea prin Legea din 1881 

[8]. 

Unirea din 1859 a dus la specializarea 

marilor porturi dunãrene: Brãila - 

principala cale de export a cerealelor și 

altor produse agricole, iar Galați - de 

import mãrfuri generale, dar și 

exporturile de cherestea. 

În anul 1865, în ziarul Monitorul - 

Jurnal Oficial al Principatelor Unite 

located in the mid-19th century. 

Thus, in the year 1839, in the 

Public Assembly of Wallachia, it was 

discussed the issue of 

creatingcommodity exchangesin 

Bucharest and Braila, under the 

jurisdiction of a trade union deputy, 

with the obligation to 

periodicallyprintthe "medium prices" 

and the main trade transactions 

concluded. However, the project has 

been postponed for several decades. 

In the year 1840 was promulgated 

and implemented the Trade codex of 

Wallachia which, in the year 1864, 

was extended to Moldova. 

Inspired by the French Code of 

1807, the Trade codex of Wallachia 

consecrated a special chapter 

forcommodity exchanges, exchange 

intermediaries and agents [7]. 

The trade Code of 1840 provided, 

referring to the intercessors, for them 

to be appointed by the Lord, and that 

"... The result of the haggling and the 

negotiation of the policies that are 

committed to the Stock decide the 

course of coins and policies, prices, 

insurance, transport on land or water, 

of the state's documents of other such, 

whose course is to be written down 

every day whether it has ascended or 

has descended." It should be noted 

that even during that period the 

cumulus of functions was allowed, the 

same person could be both exchange 

intermediary and agent. Although 

meritorious, the approach to drafting 

such a legislative act as it was the 

Trade Code of 1840 it remained a 

purely theoretical one, and it was not 

applieduntil the repeal of the Law of 

1881 [8]. 

The union of 1859 led to the 

specialization of the Great Danube 

ports: Braila- the main route of export 
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Române - apare primul proiect de lege 

pentru instituirea burselor de comerț la 

București, Iași, Galați și Brăila, care 

cuprindea reglementarea organizării și 

funcționării acestor burse. 

Dezvoltarea economicã de la acea 

vremea a determinat, tot mai mult, 

apariția unui cadru organizat de 

desfãșurare a activitãților comerciale în 

România, fapt ce a fãcut ca Parlamentul 

sã adopte la 1 iulie 1881 „Legea asupra 

burselor, mijlocitorilor de schimb și 

mijlocitorilor de mãrfuri”.  

Scopul declarat al acestui act 

normativ era „înlesnirea tranzacțiunilor 

de tot felul”. Bursa era definitã ca 

„adunarea comercianților, cãpitanilor de 

corãbii, mijlocitorilor de schimb, 

mijlocitorilor de mãrfuri și producte”. 

Potrivit prevederilor legii, 

principalele operațiuni care urmau a se 

derula la bursã, erau: „târgul efectelor 

publice și private, târgul acțiunilor 

diverselor societãți agricole, industriale 

și comerciale, târgul scrisurilor funciare, 

rurale sau urbane și a tuturor hârtiilor 

negociabile, vânzarea materiilor 

metalice, a monedelor, a tot felul de 

mãrfuri, închirierea vaselor de transport, 

transportul pe uscat și apã, tot felul de 

tranzacțiuni relativ la comerțul 

continental și maritim, interior și 

exterior, asigurãrile de tot felul”.  

Conform prevederilor acestui act 

normativ, bursele se înființau prin 

Decret Regal, la propunerea 

Ministerului Agriculturii și Comerțului, 

și numai în orașe în care camerele de 

comerț și industrie dispuneau de 

mijloace suficiente pentru întreținerea 

localului și a personalului lor. 

Fiecare bursã se gãsea sub jurisdicția 

camerei de comerț a județului respectiv, 

urmând sã aibã ca for conducator 

propriu un comitet format dintr-un 

sindic [9] și patru membri. Aceștia 

of cereals and other agricultural 

products, and Galati-import of general 

goods, as well as timber exports. 

In the year 1865, in the Gazette 

newspaper - Official Journal of the 

United Romanian Principalities - 

appears the first draft law for the 

establishment of trade exchanges in 

Bucharest, Iasi, Galati and Braila, 

which included regulating the 

organization and functioning of these 

stocks. 

The economic development at the 

time increasingly determined the 

emergence of an organized 

framework for the conduct of 

commercial activities in Romania, 

which made the Parliament adopt on 1 

July 1881 “The Law on 

stockexchange, exchange 

intermediaries and commodities 

intermediaries”. 

The stated purpose of this 

normative act was "the settlement of 

transactions of all kinds". The 

stockexchange was defined as "the 

assembly of merchants, captains of 

ships, exchange intermediaries and 

commodity and product 

intermediaries”. 

According to the law, the main 

operations that were to be carried out 

at the stock exchange were: "The fair 

of public and private effects, the fair 

of actions of various agricultural, 

industrial and commercial societies, 

the Fair of landwritings, rural or 

urban negotiable papers, sale of 

metallic materials, coins, all kinds of 

goods, renting of transport vessels, 

land transport and water, all kinds of 

transactions relative to continental 

and maritime trade, inside and 

outside, Insurance of all kinds. " 

According to the provisions of this 

normative act, the stock markets were 
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trebuiau a fi aleși de mijlocitorii de 

schimb și de patentarii de rangul I și II, 

iar unul desemnat de camera de comerț. 

Secretarul camerei îndeplinea aceeași 

funcție și pentru comitetul bursei. 

Regulamentul burselor de comerț a 

fost adoptat de Parlament în decembrie 

1881, stabilind modul de funcționare a 

acestor instituții, fixarea cursurilor de 

bursã, taxele, „târgul cu termene”, 

drepturile și obligațiile mijlocitorilor de 

schimb și altele. 

În temeiul acestei legi, au luat ființă 

primele burse din vechiul regat, la București 

(1 decembrie 1882), la Iași, Brăila și Galați. 

În timp, volumul tranzacțiilor s-a 

dovedit a fi unul redus și, pe lânga 

cotarea oficială, funcționau și cursurile de 

pe piața liberă, samsarii, intermediarii și 

unele bănci, preferând să lucreze direct cu 

clienții. 

Bursa București a avut o slabã 

activitate pânã în anul 1904, fiind 

puternic concuratã, datoritã unor 

deficiențe de naturã organizatoricã și 

legislativã, de o „bursã neagrã” 

desfãșuratã paralel.  

Legea asupra burselor, mijlocitorilor de 

schimb și mijlocitorilor de mărfuri, 

modificată în 1886 și 1887 (modificări ce 

au avut în vedere sindicalizarea agenților 

de schimb, dar care nu a avut efectul 

scontat în dezvoltarea activității bursei), a 

funcționat până în anul 1904, când a avut 

loc o dezvoltare a pieței bursiere ca urmare 

a apariției la 9 mai 1904 a unei noi legi a 

efectelor de comerț - Legea asupra 

burselor de cornerț [10], menită să atragă 

negustorii la o activitate organizată. 

Aceasta nouă lege permitea efectuarea 

operațiunilor bursiere, atât prin 

intermediul mijlocitorilor oficiali, cât și 

direct între membrii corporațiunii bursei 

pentru operațiunile pe cont propriu, nu și 

pentru cele intermediare. 

Prin noua lege a burselor de comerț, 

established by Royal decree, on the 

proposal of the Ministry of 

Agriculture and Commerce and only 

in cities where the chambers of 

commerce and industry had sufficient 

means for the maintenance of the 

locality and of their staff. 

Each stock market was governed 

by the jurisdiction of the Chamber of 

Commerce of that county and was to 

have as its own leader a committee 

consisting of a syndic [9] and four 

members. They were to be elected by 

the exchange intermediaries and the 

patentees of I and IIclass, and one 

designated by the Chamber of 

Commerce. The Secretary of the 

Chamber also fulfilled the same 

function for the stock market 

committee. 

The regulation of the trade 

exchange was adopted by Parliament 

in December 1881, establishing the 

functioning of these institutions, the 

fixation of the stock exchange 

courses, taxes, the "Terms Fair", the 

rights and obligations of the exchange 

intermediaries and others. 

Under this law, the first stock 

markets from the Old Kingdom were 

founded in Bucharest (1 December 

1882), in Iasi, Braila and Galati. 

Over time, the volume of 

transactions proved to be a small one 

and, the free market courses, agents, 

intermediaries and some banks who 

preferred to work directly with 

customers functioned alongsidethe 

official listing. 

The Bucharest stock market had a 

poor activity until the year 1904, 

being heavily competed, due to 

shortcomings of an organizational and 

legislative nature, by a "black stock 

market" conducted in parallel. 

The Law on stock markets, 
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promulgatã în august 1904, „bursa de 

comerț” a fost definitã ca fiind 

„reuniunea comercianților, cãpitanilor 

de vase, a mijlocitorilor de schimb și de 

mãrfuri pentru vânzãri și cumpãrãri de 

efecte publice și private, de orice fel de 

mãrfuri și închirierea bastimentelor”. 

La baza reformei burselor de comerț 

din 1904 a stat principiul libertății 

tranzacțiilor în materie de bursă. Pentru 

aplicarea lui a fost creat în cadrul bursei 

un organ nou, numit corporațiunea 

bursei, compus din toți comercianții, 

industriașii, societãțile și asociațiile de 

credit, patentarii de clasele I, II și III, 

toate firmele comerciale înscrise la 

tribunal, desființându-se astfel 

monopolul mijlocitorilor și dându-se 

libertate deplinã comerțului. 

Noua lege prevedea funcționarea în 

țară a următoarelor burse: la București - 

o bursă de schimb și efecte, de cereale și 

mărfuri; la Brăila, Galați și Constanța - 

câte o bursă de cereale, de mărfuri și de 

închiriere a bastimentelor; la Iași și 

Craiova - câte o bursă de cereale și de 

mărfuri. 

Cu unele oscilații, Bursa din 

București își desfășoară activitatea pâna 

la intrarea în primul razboi mondial, 

când operațiunile ei încetează. Deși a 

funcționat o perioadă relativ redusă, 

comparativ cu celelalte burse europene, 

Bursa din București a ocupat o poziție 

importantă în comerțul internațional, 

fiind singura piață de importanță 

internațională pentru negocieri bursiere 

în sud-estul european. 

În perioada următoare, evenimentele 

social-politice ale vremii afectează 

activitatea bursei. Astfel, Răscoala din 

1907 determină o scădere a cursului 

valorilor mobiliare, de asemenea, războiul 

balcanic, 1912-1913, afectează cursul 

titlurilor, iar pe perioada primului razboi 

mondial Bursa și-a încetat activitatea. 

Exchange intermediaries and 

commodities intermediaries, as 

amended in 1886 and 1887 

(amendments to the syndication of the 

Exchange agents, but which did not 

have the expected effect in the 

development of the stock market 

activity) functioned until the year 

1904, when there was a development 

of the stock market as a result of the 

emergence of a new law on the effects 

of trade-the law on trade exchanges 

[10] aimed at attracting traders to an 

organized activity. 

This new law allowed the 

exchange of stock operations both 

through the official intermediaries and 

directly through the members of the 

Stock Exchange Corporation for their 

own operations, not the intermediate 

ones. 

Through the new law on Trade 

exchanges, promulgated in August 

1904, the "Trade exchange" was 

defined as "the meeting of merchants, 

ship captains, exchange and 

commodities intermediaries for sales 

and purchases of public and private 

effects, of any kind of goods and 

renting bastions." 

At the basis of the reform of the 

trade exchanges in 1904 stood the 

principle of freedom of transactions in 

the field of stock exchange. For its 

application it was created within the 

stock exchange a new body, called the 

Stock Exchange Corporation, 

consisting of all traders, industrialists, 

corporations and credit associations, 

patentees of class I, II and III, all 

commercial firms registered with the 

court, thus abolishing the monopoly 

of the intermediaries and giving full 

freedom to trade. 

The new law provided for the 

operation in the country of the 
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În octombrie 1918, Bursa se 

redeschide, iar ca urmare a înființării în 

anii 1920-1922 a numeroase 

întreprinderi, activitatea bursei s-a 

dezvoltat și ca urmare a unei prezențe 

semnificative a capitalului străin. 

În vederea adaptării cadrului 

legislativ la noile realități rezultate în 

urma Marii Uniri de la 1 Decembrie 

1918, în 1929 se votează o nouă lege 

bursieră [11]. Este arhicunoscut că după 

1918, în materie bursieră erau în vigoare 

pe teritoriul României trei regimuri 

legale: 1. cel al legii din 1904 în vechiul 

regat, extins și în Basarabia; 2. cel 

austriac din Bucovina; 3. cel din 

Transilvania și Banat. 

Legea din 1929, care a unificat 

legislația bursieră, a adus și o serie de 

unificări de concepție, și soluție juridică, 

impuse de cerințele dezvoltării activității 

bursiere în țara noastră și concordante cu 

practica internațională.  

În primul rând, a fost definit mai bine 

statutul burselor, acestea fiind declarate 

instituții publice, beneficiind de 

personalitate juridică și autonomie: ele 

fiind puse sub supravegherea și controlul 

Ministerului de Industrie și Comerț. 

O inovație importantă o constituie 

separarea burselor de efecte, acțiuni și 

schimb (adică a burselor de valori) de 

bursele de mărfuri. 

În noua lege se acordă o atenție 

sporită conducerii și organizării bursei, 

controlului asupra operațiunilor, modului 

de recrutare a personalului. În context, o 

prevedere care vine să repare unul din 

neajunsurile vechii legislații este 

sindicalizarea agenților de schimb pe 

baza de solidaritate. Preluată după 

modelul francez, această prevedere era 

de natură să sporeasca credibilitatea 

bursei, ca și influența sa în lumea de 

afaceri și comercială. 

Efectele noii reglementări în planul 

following stock exchanges: In 

Bucharest – a stock exchange and 

effects of grain and commodities; In 

Braila, Galati and Constanta-a stock 

exchange of cereals, commodities and 

rental of bastilles; in Iasi and Craiova-

one of grain and commodity 

exchange. 

With some oscillations, the 

Bucharest Stock Exchange operates 

until the First World War, when its 

operations cease. Although it worked 

for a relatively low period, compared 

with the other European stock 

exchange, the Bucharest Stock 

Exchange held an important position 

in international trade being the only 

market of international importance for 

stock negotiations in the Southeast 

European Union. 

In the next period, the socio-

political events of the time affect the 

activity of the stock exchange. Thus, 

the uprising in 1907 determines a 

decline in the course of the securities, 

as well as the Balkan War, 1912-1913, 

affects the course of the titles, and 

during the First World War the stock 

exchange ceased its activity. 

In October 1918, the stock 

exchange reopened, and as a result of 

the establishment in the 1920-1922 of 

many enterprises, the stockmarket 

activity alsodeveloped as a result of a 

significant presence of foreign capital. 

In order to adapt the legislative 

framework to the new realities 

resulting from the Great Union of 1 

December 1918, a new stock law has 

been voted in 1929 [11]. It is known 

that after 1918, in the field of stock, 

three legal regimes were in force on 

the territory of Romania: The Law of 

1904 in the Old Kingdom expanded in 

Bessarabia, the Austrian one in 

Bucovina and the one in Transylvania 
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tranzacțiilor bursiere s-a manifestat 

treptat, fiind afectat de trendul 

descendent al bursei, atât în țară cat și pe 

plan internațional, astfel încât, abia la 

sfârșitul anului 1933 se constată un 

optimism marcant la bursa: cursurile 

cresc, dar volumul tranzacțiilor rămâne 

încă redus. 

La bursa de la București se negociau 

acțiuni și efecte în operațiuni “pe bani 

gata” [12], (cele “la termen”, deși admise 

de Legea din 1929, nu au fost 

practicate). În 1935, de exemplu, erau 

cotate în bursă un număr de 56 de acțiuni 

ale diferitelor societăți (bancare, 

petrolire, miniere, industriale, de 

asigurări, de transport, etc.) și 77 de 

titluri de dobândă fixă numită și rente.  

După cel de -al doilea Razboi Mondial, 

speranța redresării economice stimulează 

febra investițională, iar în anul 1945 se 

atinge cel mai înalt nivel ca volum de 

tranzacții din întreaga istorie a bursei, 

record datorat însă, în mare măsură, 

efectelor inflației monetare. 

Până în anul 1948 Bursa și-a continuat 

activitatea după care, ca urmare a 

naționalizării, activitatea ei a fost întreruptă. 

Într-un alt context istoric, trebuie precizat 

că în perioada „epocii de aur ” a României a 

fost edictată Legea nr. 3/1982 privind 

participarea, cu părţi sociale, a 

oamenilor muncii din unităţile 

economice de stat la constituirea 

fondului de dezvoltare economică [13]. 

Potrivit prevederilor acestui act normativ, 

salariații din unităţile economice de stat 

puteau avea în proprietate o parte din 

valoarea mijloacelor fixe aflate în 

administrarea acestor unităţi, ca parte 

socială, care, în raport cu valoarea părţii 

sociale deţinute, beneficiau, de venituri 

suplimentare, în afara drepturilor de 

retribuire cuvenite pentru munca depusă. 

Partea socială era proprietatea fiecărui 

salariat, și se constituia prin depunerea 

and Banat. 

The Law of 1929, which unified 

the stock legislation, also brought a 

series of concepts of unification, and 

legal solution, imposed by the 

requirements of the development of 

the stock market in our country and 

consistent with international practice. 

First, it was better defined the 

status of the stock markets, which 

were declared public institutions, 

benefiting from legal personality and 

autonomy: they were placed under the 

supervision and control of the 

Ministry of Industry and Commerce. 

An important innovation is the 

separation of stock exchange of 

shares and exchanges (i.e. stock 

exchanges) from the commodity 

markets. 

In the new law, greater attention is 

paid to the management and 

organization of the stock exchange, 

control over operations, recruitment 

of personnel. In this context, a 

provision that comes to repair one of 

the shortcomings of the old legislation 

is the syndication of the exchange 

agents on the basis of solidarity. 

Taken from the French model, this 

provision was likely to increase the 

credibility of the stock exchange, as 

well as its influence in the business 

and commercial world. 

The effects of the new regulation 

in the stock market plan have been 

gradually manifested, being affected 

by the downward trend of the stock 

exchange both in the country and 

internationally, so that, at the end of 

the year 1933, there is a marked 

optimism on the stock exchange: The 

courses are increasing, but the volume 

of the trades still remains low. 

The Bucharest stock market 

negotiated actions and effects in 
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unei sume de bani la fondul de 

dezvoltare economică al unităţii. 

Depunerile în bani la fondul de 

dezvoltare economică nu puteau depăşi, 

în total, 30 la sută din valoarea 

mijloacelor fixe ale unităţii. 

Partea socială avea o limită minimă și 

una maximă, în sensul că nu putea fi mai 

mare de 50.000 lei şi mai mică de 10.000 

lei, iar valoarea unei părţi sociale era de 

1.000 lei. 

Puteau depune sume de bani, cu titlu 

de părţi sociale într-o unitate economică, 

și cadrele de conducere, celălalt personal 

muncitor din aparatul de stat, al 

organizaţiilor politice şi obşteşti, din 

unităţile de învăţământ şi social-

culturale, precum şi cadrele militare, 

care beneficiau, în raport cu valoarea 

părţii sociale depuse, de venituri 

suplimentare, în aceleaşi condiţii ca şi 

salariații din unitatea economică 

respectivă. 

Participarea la fondul de dezvoltare al 

unităţii, prin constituirea părţilor sociale, 

se făcea pe baza liberului consimţământ 

al fiecăruia, exprimat în scris. 

Sumele depuse cu titlu de parte 

socială, la fondul de dezvoltare 

economică, puteau fi folosite, pe baza 

hotărârii adunării generale a oamenilor 

muncii, pentru efectuarea de investiţii 

productive cu efecte imediate în 

producţie şi în creşterea veniturilor şi 

beneficiilor unităţii. 

În mod excepţional, cu aprobarea 

adunării generale, sumele depuse ca 

parte socială, în măsura în care erau 

disponibile la fondul de dezvoltare, 

puteau fi utilizate pentru finanţarea 

mijloacelor circulante. 

În ceea ce privește mecanismul 

constituirii părţii sociale, acesta consta în 

aceea că  depunerile fiecărui salariat se 

stabileau în funcţie de veniturile 

depunătorului şi de volumul depunerilor 

"money ready" operations [12] (those 

"on term", although admitted by the 

law of 1929, were not practiced). In 

1935, for example, there were quoted 

in stoke exchange 56 shares of 

various companies (banking, 

petroleum, mining, industrial, 

insurance, transport, etc.) and 77 titles 

of fixed interest, also called annuity. 

After the Second World War, the 

hope of economic recovery stimulates 

investment fever, and in the year 1945 

the highest level of transactions in the 

entire history of the stock market 

record owed, to a large extent, to the 

effects of monetary inflation.  

By the year 1948 the stock market 

continued its activity after which, as a 

result of nationalization, its activity 

was interrupted. 

In another historical context, I 

must say that in the period of the 

"Golden Age" of Romania, the Law 

No. 3/1982 on participation, with 

social parties, of the working people 

of the state economic units at the 

establishment of the Economic 

Development Fund [13]. 

According to the provisions of this 

normative act, employees in state 

economic units could own a part of 

the value of the fixed assets found in 

the administration of these units, as a 

social part, which compared to the 

value of the owned social part, they 

benefited from additional income, in 

addition to the rights of remuneration 

due for the work done. 

The social side was the property of 

each employee and was constituted by 

depositing a sum of money to the 

Unit's Economic Development Fund. 

Deposits in money to the economic 

Development Fund could not exceed 

30 per cent of the value of the unit's 

fixed assets. 
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aprobate de adunarea generală pentru 

anul de plan. 

Sumele reprezentând contribuţiile la 

constituirea părţii sociale se puteau plăti 

în rate egale sau diferenţiate, lunar sau la 

alte intervale ori integral, în raport cu 

opţiunea depunătorului. 

Depunerile ca parte socială se făceau 

pe o perioadă de cel puţin 5 ani, iar după 

aceasta perioada, la cererea 

depunătorului, dacă depunerea totală era 

de cel puţin 10.000 lei, partea socială se 

restituia integral sau în mod eşalonat, 

într-o perioadă de 2-5 ani, potrivit 

hotărârii adunării generale a oamenilor 

muncii, în funcţie de posibilităţile 

economice ale unităţii. 

Pentru sumele depuse ca parte 

socială, salariații beneficiau la finele 

fiecărui an, de un venit determinat în 

funcţie de mărimea totală a depunerii 

existente la acea dată, care se plătea din 

beneficiile unităţii. 

Venitul anual cuvenit salariaților era 

de 6%, calculat la mărimea totală a 

depunerilor, în cazul realizării de către 

unitate a beneficiilor planificate. 

În cazul depăşirii beneficiilor 

planificate, venitul anual poate fi de până 

la 8%, în funcţie de volumul beneficiilor 

şi de rentabilitatea obţinută, potrivit 

hotărârii adunării generale a oamenilor 

muncii. 

În situaţia nerealizării beneficiului 

planificat al unităţii, se garanta 

salariaților un venit anual de 5%, în 

raport cu sumele depuse ca parte socială. 

Veniturile obţinute de salariați în 

raport cu partea socială depusă nu erau 

impozabile.  

Sumele depuse de salariați ca parte 

socială, nu puteau fi cedate altor 

persoane şi nu puteau fi urmărite decât 

pentru recuperarea pagubelor aduse prin 

infracţiuni. 

În cazul pensionării, depunătorii 

The social side had a minimum 

and a maximum limit, in the sense 

that it could not be more than 50,000 

lei and less than 10,000 lei, and the 

value of a social party was 1,000 lei. 

The fallowing categories could 

deposit sums of money with the title 

of social parts in an economic unit: 

the management team, the other 

working staff in the State apparatus, 

of political and public organizations, 

educational and social-cultural units, 

as well as the military cadres, which 

benefited, in relation to the value of 

the social share, of additional income 

under the same conditions as the 

employees of the respective economic 

unit. 

Participation in the Unit's 

development Fund, by establishing 

the social parties, was made on the 

basis of the free consent of each, 

expressed in writing. 

The sums deposited with a title of 

social part to the Economic 

Development Fund could be used, on 

the basis of the decision of the 

General Assembly of working people, 

for making productive investments 

with immediate effects in production, 

increasing revenues and the benefits 

of the unit. 

Exceptionally, with the approval of 

the General Assembly, the amounts 

deposited as social party, insofar as 

they are available at the Development 

Fund, may be used to finance the 

circulating means. 

As regards the mechanism of the 

Constitution of the social part it 

consisted in that the deposits of each 

employee were established on the 

depositor's incomes and the volume of 

the deposits approved by the General 

Assembly for the plannedyear. 

The amounts representing 
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puteau să-şi retragă partea socială sau să 

o menţină în continuare. 

Depunerile făcute ca parte socială se 

puteau transmite prin moştenire, situație 

în care, moştenitorii puteau solicita 

restituirea sumelor. 

Depunerile făcute ca parte socială şi 

veniturile plătite se înscriau într-un 

carnet individual de proprietar al părţii 

sociale. 

Prin Decretul-Lege nr. 1/1989 

privind abrogarea unor legi, decrete și 

alte acte normative [14], Legea nr. 

3/1982 a fost a 6-a pe lista actelor 

normativer abrogate precizîndu-se că 

„Restituirea părților sociale reținute 

până în prezent se va face eșalonat, 

începând cu 1 ianuarie 1990, în 

următorii 3 ani”. 

Ca o concluzie ce se poate deduce 

din reglementările prezentate mai sus, 

este că această modalitate de participare 

a salariaților la împărțirea profitului 

unităților economice ar avea 

corespondent într-o societate pe acțiuni 

specifică, iar părțile sociale ar fi avut 

rolul unor acțiuni corespunzător 

conceptului „societății socialiste 

multilateral dezvoltate” în vogă în acea 

perioadă. 

 

II. Reglementări juridice privind 

piața de capital din Romănia după 

anul 1990 

 

După 1990, ca urmare a modificărilor 

profunde întervenite în evoluția relațiilor 

de producție din România, Bursa a 

redevenit o necesitate ce s-a concretizat 

mai întâi în înființarea Bursei Române de 

Mărfuri organizată în temeiul Legii 31 din 

1990 și a Bursei de Valori București, 

reînființată în 1995, ca o componentă a 

economiei simbolice, având atribuții 

importante în formarea și utilizarea 

capitalurilor [15]. 

contributions to the formation of the 

social party could be paid in equal or 

differentiated installments, monthly, 

at other intervals or in full, in relation 

to the depositor's option. 

The deposits as a social party were 

done for at least 5 years, and after that 

period, at the request of the depositor, 

if the total deposit is at least 10,000 

lei, the social part shall be returned 

wholly or in a staggered manner, in a 

period of 2-5 years, according to the 

decision of the General Assembly of 

working people, depending on the 

economic possibilities of the unit. 

For the sums deposited as a social 

party, employees benefited at the end 

of each year from an income 

determined by the total size of the 

deposit existing at that date, which is 

payable from the benefits of the 

establishment. 

The annual income for the 

employees was 6% calculated from 

the total size of the deposits, if the 

unit reached the planned benefits. 

In case of exceeding the planned 

benefits, the annual income may be 

up to 8%, depending on the amount of 

the benefits and the profitability 

obtained, according to the decision of 

the General Assembly of the working 

people. 

In the event of failure to achieve 

the planned benefit of the 

establishment, the employees shall be 

guaranteed an annual income of 5% in 

relation to the amounts deposited as a 

social party. 

Incomes obtained by employees in 

relation to the deposited social part 

were not taxable. 

The amounts deposited by 

employees as a social party could not 

be ceded to other persons and could 

only be pursued for the recovery of 
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Printre primele acte normative 

edictate de noile autorități după anul 

1990, și care au avut în vedere crearea 

unui cadru legislativ de natură a permite 

atât apariția cât și dezvoltarea ulterioară 

a pieții de capital în România, a fost 

Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, 

republicată [16]. 

Potrivit acestui act normativ, 

persoanele fizice şi persoanele juridice 

se pot asocia şi pot constitui societăţi cu 

personalitate juridică, în vederea 

desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ.  

În reglementarea Legii 31/1990, 

republicată, societăţile cu personalitate 

juridică se constituie în una dintre 

următoarele forme: a) societate în nume 

colectiv; b) societate în comandită 

simplă; c) societate pe acţiuni; d) 

societate în comandită pe acţiuni şi e) 

societate cu răspundere limitată.  

Pe parcursul a peste 300 de articole 

structurate în 9 Titluri, 20 de Capitole, 

10 Secțiuni și 2 Subsecțiuni, Legea 

societăților reglementează aspecte 

privind în special constituirea 

societăţilor; actul constitutiv al societăţii, 

formalităţi specifice pentru constituirea 

societăţii pe acţiuni prin subscripţie 

publică, înmatricularea societăţii; 

efectele încălcării cerinţelor legale de 

constituire a societăţii; funcţionarea 

societăţilor; societăţile în nume colectiv; 

societăţile în comandită simplă; 

societăţile pe acţiuni; despre acţiuni; 

despre adunările generale; despre 

administraţia societăţii; sistemul unitar; 

sistemul dualist; dispoziţii comune 

pentru sistemul unitar şi sistemul dualist; 

auditul financiar, auditul intern şi 

cenzorii; despre emiterea de obligaţiuni; 

despre registrele societăţii şi despre 

situaţiile financiare anuale; societăţile în 

comandită pe acţiuni; societăţile cu 

răspundere limitată; modificarea actului 

constitutiv; deducerea sau majorarea 

the damage caused by offences. 

In the case of retirement, 

depositors could withdraw their social 

side or continue to maintain it. 

Deposits made as a social part 

could be passed by inheritance, in 

which case, the heirs could request 

the restitution of the sums. 

Deposits made as social part and 

the incomespaid are entered in an 

individual owner's license of the 

social party. 

By Decree-Law No. 1/1989 on the 

repeal of laws, decrees and other 

normative acts [14] Law No. 3/1982 

was the 6th on the list of normative 

acts repealed stating that "the 

restitution of the social parties 

retained to date will be staggered, 

starting with 1 January 1990, over the 

next 3 years". 

As a conclusion that can be 

inferred from the adjustments outlined 

above is that this means of 

participating of the employees in the 

profit-sharing of the economic units 

would have a correspondent in a joint 

venture society, and the social parties 

would have had the role of actions 

corresponding to the concept of the 

"multilateral developed socialist 

society" in vogue at that time. 

 

II. Legal regulations on the 

capital market of Romania after the 

year 1990 

 

After 1990, as a result of the 

profound changes in the development 

of the Romanian production relations, 

the stock market became a necessity 

that was first materialized in the 

establishment of the Romania 

Commodities Exchange organized 

under Law 31 of 1990 and the 

Bucharest Stock Exchange, 
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capitalului social; excluderea şi 

retragerea asociaţilor; dizolvarea, 

fuziunea şi divizarea societăţilor; 

fuziunea transfrontalieră; lichidarea 

societăţilor; societatea europeană, etc.  

După cum se poate observa Legea 

societăților consacră reglementări 

exprese acțiunilor și obligațiilor. 

Referindu-se le acțiuni, aceste 

reglementări [17] dispun în principal că: 

- în societatea pe acţiuni, capitalul 

social este reprezentat prin acţiuni emise 

de societate, care pot fi nominative sau la 

purtător, caracter ce va fi determinat 

prin actul constitutiv, în caz contrar ele 

vor fi nominative.  

- acţiunile nominative pot fi emise în 

formă materială, pe suport hârtie, sau în 

formă dematerializată, caz în care se 

înregistrează în registrul acţionarilor. 

- capitalul social nu va putea fi 

majorat şi nu se vor putea emite noi 

acţiuni, până când nu vor fi fost complet 

plătite cele din emisiunea precedentă. 

- acţiunile nominative pot fi 

convertite în acţiuni la purtător şi invers, 

prin hotărârea adunării generale 

extraordinare a acţionarilor. De 

asemenea, se pot emite titluri cumulative 

pentru mai multe acţiuni, când acestea 

sunt emise în formă materială. 

- acţiunile trebuie să fie de o valoare 

egală și acordă posesorilor drepturi 

egale. 

- condițiile în care se pot emite 

acţiuni preferenţiale cu dividend 

prioritar fără drept de vot, și drepturile 

ce le conferă titularului. 

- acţiunile preferenţiale şi acţiunile 

ordinare vor putea fi convertite dintr-o 

categorie în cealaltă prin hotărâre a 

adunării generale extraordinare a 

acţionarilor. 

- dreptul de proprietate asupra 

acţiunilor nominative, emise în formă 

materială, se transmite prin declaraţie 

reestablished in 1995 as a component 

of the symbolic economy, having 

important powers in the formation 

and use of capital [15]. 

Among the first normative acts 

approved by the new authorities after 

the year 1990 and which took into 

account the creation of a legislative 

framework of nature to allow both the 

emergence and further development 

of capital markets in Romania, was 

Law No. 31/1990-republished Society 

Law [16]. 

According to this normative act, 

individuals and legal persons may 

associate and constitute companies 

with legal personality for the purpose 

of conducting lucrative activities. 

In regulating Law 31/1990, 

republished, companies with legal 

personality are constituted in one of 

the following forms: a) company in 

collective name; b) Company in 

simple order; c) Joint stock; D) Joint 

stock Company and E) Limited 

liability company. 

Over the course of more than 300 

articles structured in 9 titles, 20 

chapters, 10 sections and 2 sub-

sections, the law of companies 

regulates matters concerning in 

particular the formation of companies; 

The company's constituent act, 

specific formalities for the formation 

of the company by public 

subscription, registration of the 

company; The effects of infringement 

of the legal requirements for the 

establishment of society; Functioning 

of companies; Companies in 

collective names; Companies in 

simple order; Joint ventures; About 

actions; About General assemblies; 

About the company's administration; 

Unit system; The dualist system; 

Common provisions for the unitary 
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făcută în registrul acţionarilor şi prin 

menţiunea făcută pe titlu, semnată de 

cedent şi de cesionar sau de mandatarii 

lor. Dreptul de proprietate asupra 

acţiunilor nominative emise în formă 

dematerializată se transmite prin 

declaraţie făcută în registrul acţionarilor, 

semnată de cedent şi de cesionar sau de 

mandatarii lor. Prin actul constitutiv se 

pot prevedea şi alte forme de transmitere 

a dreptului de proprietate asupra 

acţiunilor. 

- dreptul de proprietate asupra 

acţiunilor emise în formă dematerializată 

şi tranzacţionate pe o piaţă reglementată 

sau în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacţionare, se transmite potrivit 

prevederilor legislaţiei pieţei de capital.  

- dreptul de proprietate asupra 

acţiunilor la purtător se transferă prin 

simpla tradiţiune a acestora. 

- despre constituirea de ipoteci 

mobiliare asupra acţiunilor și 

înregistrarea acestora în Arhiva 

Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. 

- despre faptul că acţiunile sunt 

indivizibile cât timp o acţiune 

nominativă devine proprietatea mai 

multor persoane. 

- despre obligațiile ce revin titularilor 

de acţiuni care este proprietatea indiviză 

sau comună [18] a mai multor persoane. 

- condițiile necesare unei societăţi 

pentru a i se permite să dobândească 

propriile acţiuni, fie direct, fie prin 

intermediul unei persoane acţionând în 

nume propriu, dar pe seama societăţii în 

cauză. 

- informațiile ce vor trebui incluse de 

Consiliul de administraţie în raportul ce 

însoţeşte situaţiile financiare anuale cu 

privire la dobândirea sau înstrăinarea de 

către societate a propriilor acţiuni. 

Emiterea de obligațiuni de către 

societăți este reglementată în art. 167-

176 din Legea societăților și care cuprind 

system and the dualistic system; 

Financial audit, internal audit and 

censorship; About issuing bonds; 

About the company registers and the 

annual financial statements; Joint 

stock companies, limited liability 

companies; Modification of the 

constituent Act; Deduction or increase 

of social capital; Exclusion and 

withdrawal of associates; Dissolution, 

merger and division of Companies; 

Cross-border merger; liquidation of 

companies; European society, etc. 

As it can be seen the law of 

companies enshrines explicit rules to 

actions and obligations. 

Referring to actions, these 

regulations [17] mainly state that: 

- in the stock company, the social 

capital is represented by shares issued 

by the company, which may be 

nominative or at the bearer, character 

which will be determined by 

constituent act, otherwise they will be 

nominative. 

- the nominative actions may be 

issued in material form, on paper, or 

in dematerialized form, in which case 

it is registered in the shareholders 

register. 

- the social capital will not be able 

to be increased and no new shares 

will be able to be issued until the 

previous issue has been fully paid. 

- nominative actions can be 

converted into bearer actions and vice 

versa by decision of the extraordinary 

general meeting of shareholders. Also, 

cumulative headings can be issued for 

more actions when they are issued in 

material form. 

- the shares must be of equal value 

and shall grant the holders equal 

rights. 

- the conditions under which 

preferential actions with the priority 
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dispoziții referitoare la: 

- valoarea nominală a unei 

obligaţiuni. 

- obligaţiunile din aceeaşi emisiune 

trebuie să fie de o valoare egală şi acordă 

posesorilor lor drepturi egale. 

- obligaţiunile pot fi emise în formă 

materială, pe suport hârtie, sau în formă 

dematerializată, prin înscriere în cont. 

- valoarea nominală a obligaţiunilor 

convertibile în acţiuni va trebui să fie 

egală cu cea a acţiunilor. 

- deţinătorii de obligaţiuni se pot 

întruni în adunare generală, pentru a 

delibera asupra intereselor lor.  

- societatea emitentă nu poate 

participa la deliberările adunării 

deţinătorilor de obligaţiuni, în baza 

obligaţiunilor pe care le posedă. 

- deţinătorii de obligaţiuni vor putea 

fi reprezentaţi prin mandatari, alţii decât 

administratorii, directorii, respectiv 

membrii directoratului, ai consiliului de 

supraveghere ori cenzorii sau 

funcţionarii societăţii.  

- atribuțiile Adunării deţinătorilor de 

obligaţiuni legal constituită. 

- rambursarea obligaţiunilor se face 

de societatea emitentă la scadenţă, iar 

înainte de scadenţă, obligaţiunile din 

aceeaşi emisiune şi cu aceeaşi valoare 

pot fi rambursate, prin tragere la sorţi, la 

o sumă superioară valorii lor nominale, 

stabilită de societate şi anunţată public 

cu cel puţin 15 zile înainte de data 

tragerii la sorţi. 

- obligaţiunile convertibile pot fi 

preschimbate în acţiuni ale societăţii 

emitente, în condiţiile stabilite în 

prospectul de ofertă publică. 

Tot în anul 1990 a fost edictată Legea 

nr. 15/1990 privind reorganizarea 

unităților economice de stat ca regii 

autonome și societăți comerciale [19], 

act normativ care marchează începutul 

procesului de privatizare în România. 

dividend without the right of 

votingmay be issued, and the rights 

conferred on the holder. 

- the preferential actions and 

ordinary actions could be converted 

from one category to the other by 

judgment of the extraordinary general 

meeting of shareholders. 

- ownership of the nominal shares 

issued in material form shall be 

transmitted by a declaration made in 

the Register of Shareholders and by 

the statement made on the title, signed 

by the transferor or by the transferee 

or by their representatives. The 

ownership of the nominative shares 

issued in a dematerialized form shall 

be transmitted by a statement made in 

the register of shareholders, signed by 

the transferor or by the transferee or 

by their representatives. Other forms 

of transmission of ownership of 

shares may be provided through the 

constitutive act. 

- ownership of shares issued in 

dematerialized form and traded on a 

regulated market or in an alternative 

trading system shall be transmitted in 

accordance with the provisions of the 

capital market legislation. 

- ownership of the bearer shares 

shall be transferred by their simple 

tradition. 

- about the formation of movable 

mortgages on shares and their 

registration in the Electronic Archive 

of Real Estate Guarantees. 

- the actions are indivisible while a 

nominative action becomes the 

property of many people. 

- the obligations incumbent on the 

holders of shares which are the 

undivided or common property [18] 

of several persons. 

- the conditions necessary for a 

company to be allowed to acquire its 
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Potrivit acestuia unitãțile economice de 

stat s-au reorganizat și funcționat sub 

formã de regii autonome sau societãți 

comerciale. 

Regiile autonome au devenit persoane 

juridice și funcționau pe bazã de gestiune 

economicã și autonomie financiarã. Ele 

se puteau înființa prin hotãrîre a 

guvernului, pentru cele de interes 

național, sau prin hotãrîre a organelor 

județene și municipale ale administrației 

de stat, pentru cele de interes local. 

Unitãțile economice de stat, cu 

excepția celor care s-au constituit ca 

regii autonome, au fost organizate sub 

formã de societãți pe acțiuni sau 

societãți cu rãspundere limitatã. 

Inițial, capitalul social al societãților 

comerciale constituite potrivit potrivit 

prevederilor legale, era deținut integral 

de statul român sub formã de acțiuni sau 

pãrți sociale. 

Societãțile comerciale, astfel 

înființate, aveau un acționar, respectiv 

deținãtor de pãrți sociale unic pînã la 

transferul total sau parțial al acțiunilor 

sau pãrților sociale cãtre terțe pãrți din 

sectorul public sau privat, din țarã sau 

din strãinãtate, înconformitate cu 

legislația specialã. 

În vederea pregãtirii, organizãrii și 

coordonãrii activitãții de transfer a 

acțiunilor sau pãrților sociale s-a înființat 

Agenția naționalã pentru privatizare, în 

subordinea Guvernului. 

Societãțile comerciale aveau obligația 

de a transmite Agenției naționale pentru 

privatizare, un titlu de valoare egal cu 

30% din cuantumul capitalului social 

stabilit, în termen de 30 de zile de la 

constituirea lor. 

În anul 1991 a fost elaborat un nou 

act normativ, Legea nr. 58/1991, 

respectiv Legea privatizării societăților 

comerciale [20], prin care se stabilea 

cadrul juridic corespunzător transferului 

own shares, either directly or through 

a person acting in its own name, but 

on behalf of the concerned company. 

- the information that will be 

included by the Management Board in 

the report accompanying the annual 

financial statements on the acquisition 

or alienation of its shares by the 

company. 

The issuing of bonds by companies 

is regulated in article 167 to 176 of 

the law of companies and comprises 

provisions relating to: 

- the nominal value of a bond. 

- the bonds of the same show must 

be of equal value and give their 

holders equal rights. 

- bonds may be issued in material 

form, on paper, or in dematerialized 

form, by sign-up in the account. 

- the nominal value of the 

convertible bonds in shares shall be 

equal to that of the shares. 

- the bond holders may meet in the 

General Assembly in order to 

deliberate their interests. 

- the issuing company may not 

participate in the deliberations of the 

bond-holders' assembly on the basis 

of the bonds it possesses. 

- the bond holders will be able to 

be represented by the trustees, other 

than the administrators, directors, 

respective members of the 

Directorate, the supervisory board or 

the censors or civil servants of the 

company. 

- the duties of the Assembly of 

bond-holders legally established. 

- the reimbursement of bonds shall 

be made by the issuing company at 

maturity, and before maturity, the 

bonds of the same issue and the same 

value may be reimbursed, by drawing 

lots, to a sum higher than their 

nominal value established by the 
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proprietății de stat în proprietatea privată 

a persoanelor fizice și a persoanelor 

juridice. 

Gestionarea și vînzarea acțiunilor sau 

părților sociale deținute de stat, s-a 

realizat prin intermediul unei instituții 

publice, cu caracter comercial și 

financiar, denumită Fondul Proprietății 

de Stat. 

 Acest act normativ a reglementat, pe 

lângă apariția investitorilor 

instituțuionali, și înființarea a cinci 

Fonduri ale Proprietății Private, ca 

societăți comerciale pe acțiuni. 

Fondurile Proprietății Private și-au 

desfășurat activitatea ca societăți 

comerciale pe acțiuni, conform Legii nr. 

58/1991 și a Legii nr. 31/1990 privind 

societățile, numai pentru o perioadă de 

cinci ani, de la data intrării în vigoare a 

Legii privatizării societăților comerciale. 

După expirarea acestui termen, 

Fondurile Proprietății Private s-au 

organizat, prin efectul legii, în societăți 

comerciale pe acțiuni de drept comun, de 

tipul fondurilor mutuale. 

Persoanele care, la data organizării 

FPP-urilor în societăți comerciale, mai 

dețineau certificate de proprietate, au 

devenit acționari ai acestor societăți, iar 

certificatele de proprietate s-au 

transformat în acțiuni la aceste societăți 

comerciale.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 

552/1992 [21] privind circulația titlurilor 

de valoare, s-a înființat Agenția 

Națională pentru Titluri de Valoare, ca 

structură a Ministerului Economiei și 

Finanțelor, cu scopul de a controla și 

certifica valabilitatea emiterii și 

circulației titlurilor de valoare emise de 

societățile comerciale și a circulației 

certificatelor de proprietate emise de 

Fondurile Proprietății Private, de a atesta 

agențiile de negociere și agenții de 

negociere ai acestor titluri, precum și 

company and publicly announced at 

least 15 days before the date of the 

draw. 

- convertible bonds may be 

exchanged in shares of the issuing 

company under the conditions set out 

in the prospectus for public tenders. 

Also in the year 1990 itwas 

draftedthe law no. 15/1990 on the 

reorganization of state economic units 

as self-governing administrations and 

commercial companies [19], 

normative act which marks the 

beginning of the privatization process 

in Romania. According to it, the state 

economic units reorganized and 

functioned in the form of self-

governing administrationsor 

commercial societies. 

Self-governing 

administrationsbecame legal entities 

and were based on economic 

management and financial autonomy. 

They could be established by decision 

of the Government, for those of 

national interest, or by decision of the 

county and municipal bodies of the 

State administration, for those of local 

interest 

The state economic units, with the 

exception of those constituted as self-

governing administrations, were 

organized in the form of joint stock 

companies or limited liability 

companies, 

Initially, the social capital of the 

commercial companies constituted 

according to the legal provisions was 

wholly owned by the Romanian state 

in the form of shares or social parts. 

The commercial companies, thus 

established, had a shareholder, 

namely a holder of social parties, 

unique to the total or partial transfer 

of shares or social parties to third 

parties in the public or private sector, 
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pentru a crea o bază corespunzătoare de 

informații publice, financiare, în 

beneficiul potențialilor investitorilor (art. 

2-3). 

 În același timp „în Banca Naţionala 

a României s-a creat Centrul de 

Proiectare și Implementare a Pieţelor de 

Capital - “embrionul” viitoarei Burse de 

Valori Bucureşti. 

 S-a simţit nevoia unei pieţe 

alternative celei bancare, deoarece lipsa 

alternativelor de plasament a condus la 

proliferarea jocurilor piramidale, iar 

tolerarea acestora de către autorități, 

urmată de prăbuşirea lor, a generat o 

confuzie la nivelul investitorilor 

individuali” [22]. 

În luna august 1993 Guvernul a emis 

Ordonanța nr. 18/1993 privind 

reglementarea tranzacțiilor nebursiere cu 

valori mobiliare și organizarea unor 

instituții de intermediere [23], prin care 

se reglementa oferta publică de valori 

mobiliare, intermedierea acestora pe 

piața primară și secundară, precum și 

crearea unei piețe transparente, în scopul 

mobilizării economiilor bănești pe calea 

alocării resurselor prin intermediul 

valorilor mobiliare în condiții adecvate 

de protecție a investitorilor (art. 1). 

Odată cu intrarea în vigoare a 

Ordonanței nr. 18/1993, Agenția 

Națională pentru Titluri de Valoare din 

structura Ministerului Finanțelor s-a 

transformat în Agenția Valorilor 

Mobiliare (art. 5) căreia i s-a stabilit 

următoarele atribuții: 

a) calificarea instrumentelor 

financiare ca valori mobiliare [24]. 

b) calificarea investițiilor în valori 

mobiliare ca ofertă publică [25] sau 

plasament privat. 

c) calificarea persoanelor fizice sau 

juridice drept persoană implicată [26]. 

d) reglementarea, supravegherea și 

impunerea respectării prevederilor legale 

in the country or abroad, in 

accordance with special legislation. 

In order to prepare, organize and 

coordinate the activity of transferring 

actions or social parties, the National 

Agency for Privatization was 

established, subordinated to the 

government. 

Companies were obliged to 

transmit to the National Agency for 

Privatization a title of value equal to 

30% of the amount of the established 

social capital within 30 days of their 

establishment. 

In the year 1991 a new normative 

act was drafted, Law No. 58/1991, 

respectively, The law on privatization 

of commercial companies [20] which 

established the legal framework for 

the transfer of State property to 

private property of individuals and 

legal persons. 

The management and sale of state-

owned shares or social parts was 

achieved through a publicinstitution 

with a commercial and financial 

character, called the State Property 

Fund. 

This normative act has regulated, 

in addition to the emergence of 

institutional investors, the emergence 

of five Private Property Funds, as 

commercial companies on shares. 

Private property funds have carried 

out their activity as stock commercial 

companies under Law No. 58/1991 

and Law No. 31/1990 on companies, 

only for a period of five years from 

the date of entry into force of the Law 

on the privatization of commercial 

companies. 

After the expiry of this term 

Private Property Funds they were 

organized, through the effect of the 

law, intocommercial companies on 

shares of common law, the type of 
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sau ale reglementărilor proprii și, acolo 

unde este cazul, în acordarea, 

suspendarea și anularea licențelor și 

autorizațiilor, precum și în aplicarea 

sancțiunilor prevăzute de lege (art. 10). 

Hotărârea Guvernului nr. 788/1993 

pentru aprobarea Regulamentului privind 

oferta publică de vînzare de valori 

mobiliare şi a Regulamentului privind 

autorizarea societăţilor de intermediere şi 

a agenţilor de valori mobiliare [27], 

alături de Ordonanța Guvernului nr. 

18/1993, au pus bazele unui prim cadru 

legal necesar dezvoltării pieței de capital 

în România. 

Prin Ordonanța Guvernului  nr. 

24/1993 [28], s-au reglementat 

înființarea, structura și activitățile 

fondurilor deschise de investiții, 

societăților de investiții, societăților de 

administrare a investițiilor și societăților 

de depozitare, precum și supravegherea 

acestora în vederea stimulării mobilizării 

economiilor dispersate și alocării lor 

către investiții pe baza diversificării 

prudente a riscului de portofoliu (art.1). 

În anul 1994 a fost adoptată Legea nr. 

52/1994 privind valorile mobiliare și 

bursele de valori [29], precum și 

Hotărârea Guvernului nr. 936/1994 

pentru aplicarea Legii nr. 52/1994 [30]. 

Prin aceste acte normative se 

înființează Comisia Națională a Valorilor 

Mobiliare (care  potrivit art. 121 din 

Legea nr. 25/1994, înlocuiește Agenția 

Valorilor Mobiliare înființată prin 

Ordonanța Guvernului nr. 18/1993), ca 

entitate administrativă autonomă cu 

personalitate juridică ce-și exercită 

autoritatea pe întreg teritoriul Romniei. 

Totodată, prin aceste acte normative, se 

reglementează statutul Comisiei 

Naționale a Valorilor Mobiliare, crearea 

și funcționarea piețelor de valori 

mobiliare cu instituțiile și operațiunile 

specifice acestor piețe, în scopul 

mutual funds. 

Persons who, at the time of 

organization of the PPFs in 

commercial companies, owned 

certificates of ownership have become 

shareholders of these companies, and 

the property certificates have been 

transformed into shares in these 

companies. 

By Government Decision No. 

552/1992 [21] on the movement of 

securities, the National Agency for 

Securities, as a structure of the 

Ministry of Economy and Finance, 

was established in order to control 

and certify the validity of issuing and 

circulation of securities issued by 

commercial companies and the 

movement of proprietary certificates 

issued by Private Property Funds, to 

certify the negotiating agencies and 

negotiating agents of those securities, 

as well as to create an appropriate 

basis for public, financial information, 

for the benefit of potential investors 

(art. 2-3). 

At the same time "within The 

National Bank of Romania it was 

created the Centre for designing and 

implementing Capital markets – “the 

embryo"of the future Bucharest Stock 

Exchange. 

It felt the need for an alternative 

market to that of banking, because the 

lack of investment alternatives led to 

the proliferation of pyramid games, 

and their toleration by the authorities, 

followed by their downfall, caused 

confusion at the level of individual 

investors" [22]. 

In August 1993 the Government 

issued the Ordinance No. 18/1993 on 

the regulation of non-stock 

transactions with transferable 

securities and the organization of 

mediation institutions [23] regulating 
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mobilizării economiilor bănești și 

disponibilităților financiare prin 

intermediul valorilor mobiliare în 

condiții adecvate de protecție a 

investitorilor (art. 1 și 5). 

Misiunea Comisiei Naționale a 

Valorilor Mobiliare este aceea: 

a) de a favoriza buna funcționare a 

pieței valorilor mobiliare; 

b) de a asigura protecția investitorilor 

contra practicilor neloiale, abuzive și 

frauduloase; 

c) de a realiza informarea 

deținătorilor de valori mobiliare și a 

publicului asupra persoanelor care fac în 

mod public apel la economii bănești și 

asupra valorilor emise de acestea; 

d) de a stabili cadrul activității 

intermediarilor și a agenților pentru 

valori mobiliare, regimul asociațiilor 

profesionale constituite de aceștia și al 

organismelor însărcinate cu asigurarea 

funcționarii pieței valorilor mobiliare 

(art.6). 

Pe parcursul a 11 capitole și 122 de 

articole, Legea nr. 52/1994 

reglementează condițiile de înființare, 

organizare și administrare a burselor de 

valori, precum și condițiile de înființare 

și organizare a societăților de depozitare, 

a asociațiilor profesionale cu statut de 

autoreglementare.  

De asemenea, prin acest act normativ 

se reglementează și modalitățile de 

constituire și funcționare a piețelor de 

valori imobiliare, precum și instituțiile și 

operațiunile specifice. 

Din lecturarea dispozițiilor art. 2 din 

Legea nr. 52/1994, rezultă introducerea 

și punerea în circulație a unor termeni 

specifici, cu caracter de noutate, cum ar 

fi: societate deschisă [31], intermediere 

de valori imobiliare [32], intermediar 

pentru valori imobiliare [33], bursă de 

valori [34], informații privilegiate [35], 

plasament garantat [36], etc. 

the public offer of securities, their 

intermediation on the primary and 

secondary market, and the creation of 

a transparent market for the purpose 

of mobilizing savings through the 

allocation of resources by means of 

transferable securities under 

appropriate investor protection 

conditions (article 1). 

With the entry into force of 

Ordinance No. 18/1993, the National 

Agency for Securities from the 

structure of the Ministry of Finance 

was transformed into the Agency of 

Transferable Securities (art. 5) to 

which the following tasks were 

established: 

a) the qualification of financial 

instruments as transferable securities 
[24]. 

b) the qualification of investments 

in transferable securities as a public 

offer [25] or private placement. 

c) the qualification of natural or 

legal persons as persons involved 

[26]. 

d) the regulation, supervision and 

enforcement of compliance with the 

legal provisions or its own regulations 

and, where appropriate, the granting, 

suspension and cancellation of 

licenses and authorizations, and in the 

application of the sanctions provided 

for by law (art. 10). 

Government Decision No. 

788/1993 approving the Regulation 

on the public offer for sale of 

securities and the Regulation on the 

authorization of brokerage companies 

and securities agents [27] together 

with the Government Ordinance No. 

18/1993 have laid the foundations for 

a first legal framework necessary for 

the development of the capital market 

in Romania. 

Through Government Ordinance 
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În anul 2002 au fost adoptate o suită 

patru ordonanțe de urgență, cu tot atâtea 

legi de aprobare a acestora, referitoare la 

piața de capital, piețele reglementate de 

mărfuri și instrumente financiare 

derivate, prin care se modifică 

substanțial cadrul legislativ ce 

reglementa piața de capital până la acea 

dată. 

În ordinea apariției lor, concret 

au fost adoptate: Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 25/2002 privind 

aprobarea Statutului Comisiei Naționale 

a Valorilor Mobiliare [37]; Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind 

organismele de plasament colectiv în 

valori imobiliare [38]; Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind 

piețele reglementate de mărfuri și 

instrummente financiare derivate [40]; 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

28/2002 privind valorile mobiliare, 

serviciile de investiții financiare și 

piețele de reglementare [41]. 

În contextul negocierilor privind 

Tratatul de aderare le Uniunea 

Europeană, în anul 2004, a fost adoptată 

Legea nr. 297/2004 privind piața de 

capital [42]. 

Din expunerea de motive la 

proiectul legii rezultă că, acest act 

normativ și-a propus să furnizeze un 

cadru de reglementare unic pentru piața 

de capital, în conformitate cu aquis-ul 

comunitar și încurajarea dezvoltării pieții 

românești și întărirea capacității 

instituționale a CNVM. 

În acest sens, art. 1 din Legea nr. 

297/2004 prevede că actul notmativ 

„reglementează înființarea și 

funcționarea piețelor de instrumente 

financiare, cu instituțiile și operațiunile 

specifice acestora, precum și a 

organismelor de plasament colectiv, în 

scopul mobilizarii disponibilităților 

financiare prin intermediul investițiilor 

No. 24/1993 [28] it was regulated the 

establishment, structure and activities 

of open investment funds, investment 

companies, investment management 

companies and storage companies, 

and their supervision for stimulating 

the mobilization of dispersed 

economies and their allocation to 

investments on the basis of prudent 

diversification of portfolio risk (art. 

1). 

In the year 1994 it was adopted 

Law No. 52/1994 on securities and 

stock exchanges [29] as well as 

Government Decision No. 936/1994 

for enforcement of Law No. 52/1994 

[30]. 

These normative acts establish the 

National Securities Commission, 

(which according to art. 121 of Law 

No. 25/1994 replaces the Agency of 

Securities established by Government 

Order No. 18/1993) as an autonomous 

administrative entity with legal 

personality which exercises its 

authority throughout the territory of 

Romania. At the same time, these 

normative acts regulate the Statute of 

the National Securities Commission, 

the creation and functioning of the 

securities markets with its specific 

institutions and operations, with the 

purpose ofmobilizing the monetary 

economies and financial availability 

by means of transferable securities 

under appropriate conditions of 

investor protection (art. 1 and 5). 

The mission of the National 

Securities Commission is: 

a) to promote the smooth 

functioning of the securities market; 

b) to ensure investor protection 

against unfair, abusive and fraudulent 

practices; 

c) to inform the holders of 

securities and the public on the 
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în instrumente financiare” și că 

„C.N.V.M., este autoritatea competentă 

care aplică prevederile prezentei legi, 

prin exercitarea prerogativelor stabilite 

în statutul său”. 

Potrivit art. 291 alin. (2), această 

lege transpune un număr de opt directive 

ale Uniunii Europene, iar prin art. 291 

alin. (1) au fost abrogate o serie de șapte 

acte normative care reglementau piața de 

capital până la acea dată, printre care și 

Ordonanța de urgență ale Guvernului nr. 

26/2002, privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare, 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

27/2002 privind piețele reglementate de 

mărfuri și instrumente financiare 

derivate, Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 28/2002 privind valorile 

mobiliare, serviciile de investiții 

financiare și piețele reglementate. 

Având în vedere dinamica și 

modificările survenite în domeniul 

supravegherii financiare, apare 

necesitatea înființării unei autorități 

integrate, care să fie responsabilă cu 

supravegherea prudențială a pieții de 

capital, a sectorului asigurărilor și a 

sitemului de pensii privat. 

În acest sens a fost adoptată 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

93/2012 [43], prin care se reglementează 

înființarea, organizarea și funcționarea 

Autorității de Supraveghere Financiară 

(A.S.F.). 

Din preambulul actului normativ 

citat rezultă că, acestă măsură a fost 

determinată de constatarea unor 

disfuncționalități în activitatea 

desfășurată în sectorul pieței de capital și 

cel al asigurărilor, fapt care a făcut 

necesară adoptarea unor măsuri de ordin 

legislativ, care să asigure eficientizarea 

activității de supraveghere sectorială 

realizată în afara ariei de competență a 

băncii centrale. 

persons who publicly call for money 

savings and the values issued by 

them; 

d) to establish the framework of 

the activities of intermediaries and 

agents for securities, the scheme of 

professional associations established 

by them and the bodies responsible 

for ensuring the functioning of the 

securities market (article 6). 

The 11 chapters and 122 Articles 

of Law No. 52/1994 regulate the 

conditions governing the 

establishment, organization and 

administration of stock exchanges and 

the conditions for the establishment 

and organization of storage 

companies, professional associations 

with self-regulatory status. 

In addition, this normative act 

regulates theways of establishment 

and functioning of real estate markets 

and the specific institutions and 

operations. 

From the reading of the provisions 

of article 2 of Law No. 52/1994 it 

follows the introduction and entry 

into service of specific terms of 

novelty, such as: open society [31], 

real estate brokerage [32], real estate 

intermediary [33], stock exchange 

[34], privileged information [35], 

guaranteed placement [36] etc. 

In the year 2002 a suite of four 

emergency ordinances were adopted 

with as many laws to approve them. 

Theyregarded the capital market, 

commodity regulated markets and 

derivative financial instruments, 

which substantially amendedthe 

legislative framework that regulated 

the capital market until that date. 

In the order of their appearance, 

the followings were concretely 

adopted: Government Emergency 

Ordinance No. 25/2002 on the 
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 Autoritatea de Supraveghere 

Financiară (A.S.F.) s-a înființat ca 

autoritate administrativă autonomă, de 

specialitate, cu personalitate juridică, 

independentă, autofinanțată, care își 

exercită atribuțiile prin preluarea tuturor 

atribuțiilor și prerogativelor Comisiei 

Naționale a Valorilor Mobiliare, 

Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 

și Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private (art. 1). 

 Supravegherea exercitată de A.S.F. 

privește activitatea:  

a) intermediarilor în instrumente 

financiare, organismelor de plasament 

colectiv, piețelor de instrumente 

financiare și depozitarului central, 

precum și asupra operațiunilor de piață și 

emitenților, conform prevederilor Legii 

nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

32/2012 privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare și 

societățile de administrare a investițiilor, 

precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 297/2004 privind 

piața de capital, Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 25/2002 privind 

aprobarea Statutului Comisiei Naționale 

a Valorilor Mobiliare, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 

514/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind 

caracterul definitiv al decontării în 

sistemele de plăți și în sistemele de 

decontare a operațiunilor cu instrumente 

financiare, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordonanței 

Guvernului nr. 9/2004 privind unele 

contracte de garanție financiară, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea 

nr. 222/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind 

instituțiile de credit și adecvarea 

approval of the Statute of the National 

Securities Commission [37]; 

Government Emergency Ordinance 

No. 26/2002 on undertakings for 

collective investment in immovable 

property [38]; Government 

Emergency Ordinance No. 27/2002 

on markets regulated by commodities 

and derivative financial instruments 

[40]; Government Emergency 

Ordinance No. 28/2002 on securities, 

financial investment services and 

regulatory markets [41]. 

In the context of the negotiations 

on Treaty of Accession to the 

European Union in the year 2004 Law 

No. 297/2004 on the capital market 

was adopted [42]. 

It is apparent from the explanatory 

memorandum to the draft law that this 

normative act has proposed to provide 

a single regulatory framework for the 

capital market in accordance with the 

Community Acquis and encouraging 

the development of Romanian 

markets and the strengthening of the 

institutional capacity of the NSC. 

In this respect, art. 1 of Law No. 

297/2004 states that the normative act 

“regulates the establishment and 

functioning of financial instruments 

markets, their specific institutions and 

operations, as well as that of the 

collective investment undertakings, 

with the purpose ofmobilizing the 

financial availability by means of 

investments in financial instruments” 

and that "NSC, is the competent 

authority applying the provisions of 

this law, by exercising the 

prerogatives established in its 

Statute". 

As stated in art. 291, par. (2) this 

law translates a number of eight 

directives of the European Union, and 

through art. 291, par. (1) were 
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capitalului, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 227/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

b) asigurătorilor, reasigurătorilor, 

intermediarilor în asigurări și reasigurări 

și a altor activități în legătură cu acestea, 

conform prevederilor Legii nr. 136/1995 

privind asigurările și reasigurările din 

România, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind 

activitatea de asigurare și supravegherea 

asigurărilor, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 

260/2008 privind asigurarea obligatorie a 

locuințelor împotriva cutremurelor, 

alunecărilor de teren și inundațiilor, 

republicată, Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 61/2008 privind 

implementarea principiului egalității de 

tratament între femei și bărbați în ceea ce 

privește accesul la bunuri și servicii și 

furnizarea de bunuri și servicii, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 62/2009, 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

189/2005 pentru stabilirea unor măsuri 

privind vehiculele rutiere înmatriculate, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 

432/2006, Legii nr. 503/2004 privind 

redresarea financiară și falimentul 

societăților de asigurare, cu modificările 

ulterioare; 

c) sistemului de pensii private, 

conform Legii nr. 411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate privat, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordonanței de 

urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea 

Comisiei de Supraveghere a Sistemului 

de Pensii Private, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 313/2005, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Legii nr. 204/2006 privind pensiile 

facultative, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii nr. 

187/2011 privind înființarea, organizarea 

repealed a series of seven normative 

acts which regulated the capital 

market by that date, among which the 

Government's Emergency Order No. 

26/2002, concerning undertakings for 

collective investment in transferable 

securities; Government emergency 

Order No. 27/2002 on markets 

regulated by commodities and 

derivative financial instruments; 

Government emergency Order No. 

28/2002 on transferable securities, 

financial investment services and 

regulated markets. 

In view of the dynamics and 

changes in the field of financial 

supervision, it appears the need to 

establish an integrated authority to be 

responsible for the prudential 

supervision of capital markets, the 

insurance sector and the Private 

pension system. 

In this respect, it was adopted the 

emergency ordinance of the 

Government no. 93/2012 [43] 

regulating the establishment, 

organization and operation of the 

Financial Supervisory Authority 

(F.S.A.). 

From the preamble of the cited 

normative act it results that this 

measure was determined by the 

finding of malfunctions, in the work 

carried out in the capital and 

insurance market sector, which made 

it necessary to adopt legislative 

measures which would ensure the 

efficiency of the sectorial oversight 

activity carried out outside the central 

bank's area of competence. 

The Financial Supervisory 

Authority (F.S.A.) was established as 

an autonomous, specialized 

administrative authority with an 

independent, self-financed legal 

personality, exercising its duties by 

http://juridica.ugb.ro/
https://lege5.ro/Gratuit/geydmojvgi/legea-nr-227-2007-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-99-2006-privind-institutiile-de-credit-si-adecvarea-capitalului?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/hazdimy/legea-nr-136-1995-privind-asigurarile-si-reasigurarile-in-romania?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dkojt/legea-nr-32-2000-privind-activitatea-si-supravegherea-intermediarilor-in-asigurari-si-reasigurari?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/ge2daobvge/legea-nr-260-2008-privind-asigurarea-obligatorie-a-locuintelor-impotriva-cutremurelor-alunecarilor-de-teren-si-inundatiilor?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/ge2daobvge/legea-nr-260-2008-privind-asigurarea-obligatorie-a-locuintelor-impotriva-cutremurelor-alunecarilor-de-teren-si-inundatiilor?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/geytsnrwga/ordonanta-de-urgenta-nr-61-2008-privind-implementarea-principiului-egalitatii-de-tratament-intre-femei-si-barbati-in-ceea-ce-priveste-accesul-la-bunuri-si-servicii-si-furnizarea-de-bunuri-si-servicii?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/gezdimruga/legea-nr-62-2009-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-61-2008-privind-implementarea-principiului-egalitatii-de-tratament-intre-femei-si-barbati-in-ceea-ce-priveste-accesul-la-bunuri-?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/hazdcojr/ordonanta-de-urgenta-nr-189-2005-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-vehiculele-rutiere-inmatriculate?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/hazdcojr/ordonanta-de-urgenta-nr-189-2005-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-vehiculele-rutiere-inmatriculate?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/geydamjuhe/legea-nr-432-2006-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-189-2005-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-vehiculele-rutiere-inmatriculate?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/geydamjuhe/legea-nr-432-2006-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-189-2005-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-vehiculele-rutiere-inmatriculate?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/gu3tamjq/legea-nr-503-2004-privind-redresarea-financiara-falimentul-dizolvarea-si-lichidarea-voluntara-in-activitatea-de-asigurari?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/geytinbxgm/legea-nr-411-2004-privind-fondurile-de-pensii-administrate-privat?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/g42demrv/ordonanta-de-urgenta-nr-50-2005-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-comisiei-de-supraveghere-a-sistemului-de-pensii-private?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/haydmnzw/legea-nr-313-2005-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-50-2005-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-comisiei-de-supraveghere-a-sistemului-de-pensii-private?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/ha3dgojr/legea-nr-204-2006-privind-pensiile-facultative?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dgmbqhe/legea-nr-187-2011-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-fondului-de-garantare-a-drepturilor-din-sistemul-de-pensii-private?d=2018-01-23
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dgmbqhe/legea-nr-187-2011-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-fondului-de-garantare-a-drepturilor-din-sistemul-de-pensii-private?d=2018-01-23


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Nelu NIȚĂ 

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

231 

și funcționarea Fondului de garantare a 

drepturilor din sistemul de pensii private, 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

61/2008 privind implementarea 

principiului egalității de tratament între 

femei și bărbați în ceea ce privește 

accesul la bunuri și servicii și furnizarea 

de bunuri și servicii, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 62/2009. 

De asemenea, A.S.F. este autoritate 

competentă la nivel național pentru 

aplicarea și urmărirea respectării actelor 

normative de directă aplicabilitate emise 

la nivelul Uniunii Europene, în 

domeniile prevăzute mai sus (art. 2) [44]. 

Legea nr. 297/2004, de la data intării 

sale în vigoare și până în prezent, a fost 

modificată succesiv prin 12 acte 

normative, ultimul fiind Legea nr. 

24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață [45], 

care, potrivit Expunerii de motive, 

transpune în conținutul său Directiva nr. 

2013/50/UE a Parlamentului European și 

a Consiliului, Directiva 2014/57/UE a 

Parlamentului European și  a Consiliului 

privind sancțiunile penale pentru abuzul 

de piață [46], Directiva de punere în 

aplicare (UE) 2015/2392 a Comisiei din 

17 decembrie 2015 privind 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului, 

armonizarea legii cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind sancțiunile penale pentru abuzul 

de piață, de abrogare a Directivei 

2003/6/ CE a Palamentului European și a 

Consiliului și a Directivelor: 

2003/124/CE, 2003/125/CE și 

2004/72/CE ale Comisiei. 

Potrivit art. 1 din Legea 24/2017, 

acest act normativ „stabilește cadrul 

juridic aplicabil operațiunilor de piață 

având ca obiect instrumente financiare 

admise sau care urmează să fie admise la 

taking over all the duties and 

Prerogatives of the National 

Securities Commission, the Insurance 

Supervisory Commission and the 

Supervisory Commission of the 

Private Pension System (article 1). 

The supervision exercised by 

F.S.A. concerns the activity of: 

(a) intermediaries in financial 

instruments, collective investment 

undertakings, financial instruments 

markets and central depositary, as 

well as on market operations and 

issuers, as provided for in Law no 

1/2003. 297/2004 on the capital 

market, with subsequent amendments 

and Additions, Government 

Emergency Ordinance No. 32/2012 

on undertakings for collective 

investment in transferable securities 

and investment management 

companies, as well as for the 

modification and completion of Law 

No. 297/2004 on the capital market, 

Government Emergency Ordinance 

No. 25/2002 on the approval of the 

Statute of the National Securities 

Commission, approved with 

amendments and additions by Law 

No. 514/2002, with subsequent 

amendments and additions, Law No. 

253/2004 on the definitive nature of 

settlement in payment systems and in 

the systems for settling operations 

with financial instruments, with 

subsequent amendments and 

Additions, Government Ordinance 

No. 9/2004 on certain financial 

guarantees contracts, approved with 

amendments and additions by Law 

No. 222/2004, with subsequent 

amendments and Additions, 

Government Emergency Ordinance 

No. 99/2006 on credit institutions and 

capital adequacy, approved with 

amendments and additions by Law 
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tranzacționare pe o piață reglementată 

sau tranzacționate pe un sistem 

multilateral de tranzacționare sau pe un 

sistem organizat de tranzacționare 

supravegheat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, denumită în 

continuare A.S.F., precum și emitenților 

de astfel de instrumente financiare, 

ofertelor publice de valori mobiliare și 

operațiunilor privind abuzul pe piață”. 

 

Concluzii 

 

Putem aprecia că începuturile piețelor 

bursiere de mărfuri și valori în țara 

noastră, sunt situate pe la mijlocul secolului 

al XIX- lea, și că piața de capital cu 

instituțiile aferente a avut în evoluția lor 

suișuri și coborâșuri, determinate de evoluția 

relațiilor de producție interne, dar și pe plan 

internațional, specifice fiecăreia dintre 

periodele   istorice pe care le-au parcurs. 

În perioda „epocii de aur” 

reglementările cuprinse în Legea nr. 

3/1982 privind participarea, cu părţi 

sociale, a oamenilor muncii din unităţile 

economice de stat la constituirea 

fondului de dezvoltare economică [47], 

au indus, la acea dată, ideea că aceasta a 

fost o modalitate de participare a 

salariaților la împărțirea profitului 

unităților economice, ar fi avut 

corespondent într-o societate pe acțiuni 

specifică, iar părțile sociale ar fi avut 

rolul unor acțiuni corespunzător 

conceptului „societății socialiste 

multilateral dezvoltate” în vogă în acea 

perioadă. Apreciez că acestă lege a fost 

o încercare timidă de a aplica la o 

economie centralizată regulile 

economiei de piață. 

După parcurgerea acestui material, se 

poate concluziona, că trecerea de la 

economia centralizată la economia de 

piaţă, după anii 90, a presupus un amplu 

proces de restructurare economică, în 

No. 227/2007, with subsequent 

modifications and additions; 

(b) Insurers, reinsurers, insurance 

and reinsurance intermediaries and 

other activities in relation to them, in 

accordance with the provisions of 

Law No. 136/1995 on insurance and 

reinsurance in Romania, with 

subsequent amendments and 

additions, Law No. 32/2000 on 

insurance activity and supervision of 

insurance, with subsequent 

amendments and additions, Law No. 

260/2008 on compulsory insurance of 

housing against earthquakes, 

landslides and floods, republished, 

Government Emergency Ordinance 

No. 61/2008 on the implementation of 

the principle of equal treatment for 

women and men with regard to access 

to goods and services and the 

provision of goods and services, 

approved with amendments by Law 

No. 62/2009, Government Emergency 

Ordinance No. 189/2005 for the 

establishment of measures relating to 

registered road vehicles, approved 

with amendments by Law No. 

432/2006, Law No. 503/2004 on 

financial recovery and bankruptcy of 

insurance companies, with subsequent 

amendments; 

c) Private pension system, 

according to Law No. 411/2004 on 

private managed pension funds, 

republished, with subsequent 

amendments and Additions, 

Government Emergency Ordinance 

No. 50/2005 on the establishment, 

organization and functioning of the 

Supervisory commission of the 

Private pension system, approved 

with modifications and additions by 

Law No. 313/2005, with subsequent 

amendments and additions, Law No. 

204/2006 on voluntary pensions, with 
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cadrul căruia apariţia şi dezvoltarea 

pieţei de capital a jucat un rol important. 

Reconstruirea unui mediu propice 

desfășurării activităților financiare a 

devenit esențială pentru România, pentru 

a se alinia la standardele impuse de 

legislația europeană în domeniu [48]. 

Alături de alți autori, aprerciem că 

„este de necontestat aportul legislativ pe 

care Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 

capital l-a adus la momentul apariţiei 

sale, fiind o lege ce s-a străduit să fie 

adaptată cerinţelor comunitare” [49]. 

După cum se poate observa, procesul 

legislativ privind reglementatrea pieței 

de capital este în continuă adaptare la 

necesitățile reale ale evoluției pieței de 

capital din România, în deplină 

concordanță cu reglementările similare 

din Uniunea Europeană. 
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Rezumat: In acest articol facem 

referire la scadenţa cambială şi falsul 

reprezentant în Republica Moldova și 

România. Indicarea scadenţei prezintă 

interes deosebit, deoarece de la data 

scadenţei se produc efectele cambiale. 

Pentru a produce efecte, scadenţa trebuie 

să îndeplinească anumite condiţii. 

Scadenţa trebuie să fie certă, adică să 

arate ziua ori termenul maxim în cadrul 

căruia posesorul cambiei se va prezenta la 

plată. Obligaţia cambială a falsului 

reprezentant se naşte în momentul când se 

face dovada că nu a existat o împuternicire 

ori că aceasta a fost depăşită. Deoarece 

cambia a fost semnată de o persoană în 

calitate de reprezentant, în mod firesc, 

posesorul cambiei va formula pretenţiile 

sale împotriva reprezentatului. 

 

 

 

 

Cuvinte cheie: cambia; scadenţa; fals. 

 

The tenour of promisory 

note and the apparent 

representative in Moldova 

and Romania 
 

 

Laurentiu NOVAC-DIACONU 

Ph.D Student 

George Bacovia University, Bacau, 

Romania 
laurentiunovac@yahoo.com 

 

Leonid CHIRTOACA Ph.D 

Researcher coordinator, doctor in law, 

The Institute of Judicial and Political 

Research  

of The Academy of Sciences of 

Moldova,  

Chisinau, Moldova 

Lawyer 
leonid.chirtoaca@gmail.com 

 

 
Abstract: In this article we refer to the 

tenour of the promissory note and the 

apparent representative in Moldova and 

Romania. The indication of the tenour 

presents a special interest because from 

the date of tenour the promissory note 

effects are produced. In order to produce 

effects the tenour has to fulfill certain 

conditions. The tenour has to be certain, 

that means that it has to show the day or 

the maximum term within which the 

possessor of the promissory note will 

present it to payment. The promissory 

bond of the apparent representative will 

appear in the moment in which it will be 

proven that there wasn’t any power of 

attorney or that this was exceeded. 

Because the promissory note was signed 

by a person as a representative, naturally 

the possessor of the promissory note will 

state his claims against the 

representative. 
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Introducere 

 

Potrivit legii, înscrisul trebuie să 

indice scadenţa, adică data la care 

obligaţia cambială devine exigibilă şi 

posesorul cambiei poate cere plata 

sumei de bani menţionată în scris. 

Pentru a produce efecte, scadenţa 

trebuie să îndeplinească anumite 

condiţii. In cambie trebuie să se indice 

numele aceluia sau la ordinul căruia 

plata trebuie făcută. Menţionarea 

locului emiterii cambiei prezintă interes 

pentru determinarea legii aplicabile 

pentru formarea cambiei. Pe lângă 

menţiunile obligatorii, cambia poate 

cuprinde şi anumite menţiuni 

facultative sau accesorii. 

Obligaţia cambială a falsului 

reprezentant se naşte în momentul când 

se face dovada că nu a existat o 

împuternicire ori că aceasta a fost 

depăşită. Deoarece cambia a fost 

semnată de o persoană în calitate de 

reprezentant, în mod firesc, posesorul 

cambiei va formula pretenţiile sale 

împotriva reprezentatului. Dacă acesta 

contestă existenţa împuternicirii ori 

invocă depăşirea împuternicirii, în 

temeiul legii se va naşte obligaţia 

cambială a falsului reprezentant, care 

va răspunde în calitatea pe care o are 

pretinsul reprezentat. 

În caz de litigii pentru a evita o 

eventuală contestaţie, posesorul 

cambiei poate chema în judecată atât pe 

reprezentat, cât şi pe reprezentant. 

Potrivit legii, dacă falsul reprezentant a 

plătit cambia, el va avea aceleaşi 

drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul 

reprezentat. Calitatea falsului 

reprezentant va fi cea pe care ar fi avut-

o reprezentatul, dacă plata ar fi fost 

făcută de acesta. 

apparent. 

 

Introduction 

 

According to the law the 

promissory note has to indicate the 

tenour, which means the date at which 

the promissory obligation becomes 

enforceable and the possessor of the 

promissory note can demand the 

payment of the sum of money that is 

mentioned in writing. 

In order to produce effects the 

tenour has to fulfill certain conditions. 

In the promissory note it has to be 

indicated the name of the one or at 

whose order the payment must be 

made. The mentioning of the place in 

which the promissory note is issued 

presents interest for the determining 

the law that is enforced for the 

formation of the promissory note. 

Besides the compulsory mentions the 

promissory note can contain certain 

optional or accessory mentions. 

The promissory bond of the 

apparent representative is born from 

the moment in which it is made the 

proof that there wasn’t any power of 

attorney or that this was obsolete.  

Because the promissory note was 

signed by a person as a representative, 

naturally the possessor of the 

promissory note will state his claims 

against the representative. If he 

disputes the existence of the power of 

attorney or if he invokes the 

transgression of the power of 

attorney, based on the law it will 

come into being the promissory 

obligation of the apparent 

representative that will respond in the 

quality that the assumed 

representative has. 

In case of litigation in order to 

avoid a potential appeal the possessor 

http://juridica.ugb.ro/
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1. Indicarea scadenţei  

Indicarea scadenţei prezintă interes 

deosebit, deoarece de la data scadenţei 

se produc efecte cambiale. Într-adevăr, 

numai plata la scadenţă are efect 

liberator pentru debitor. Totodată, în 

raport de data scadenţei se stabilesc 

zilele legale de prezentare la plată a 

cambiei şi se calculează termenele de 

prescripţie. 

Pentru a produce efecte, scadenţa 

trebuie să îndeplinească anumite 

condiţii. Ea trebuie sa rezulte din 

înscris, să fie posibilă, să fie unică. 

Astfel, scadenţa trebuie să fie certă, 

adică să arate ziua ori termenul maxim 

în cadrul căruia posesorul cambiei se 

va prezenta la plată. Certitudinea 

scadenţei mai asigură şi circulaţia 

titlului şi permite debitorului cambiei 

să nu ţină la dispoziţia beneficiarului pe 

timp nedeterminat o anumită sumă de 

bani. Scadenţa este considerată ca 

incertă ori de câte ori este supusă 

verificării realizării unui eveniment 

incert în sine sau în ceea ce priveşte 

epoca realizării, cum ar fi de exemplu : 

în ziua decesului tatălui trasului, la 

sosirea vaporului, etc. 

Apoi, scadenţa trebuie să fie unică, 

legea interzice cambia cu plata în rate. 

O cambie cu scadenţe succesive este 

lovită de nulitate (art. 29 din Legea 

cambiei din Republica Moldova nr. 

1527-XII din 22.06.93, și art. 36 din 

Legea nr. 58/1934 din România asupra 

cambiei si biletului la ordin). Într-

adevăr, titlul este necesar atât la 

efectuarea plăţii, cât şi pentru 

exercitarea acţiunilor de regres; dar, 

fiind unic, în caz de neplată a unei rate 

nu ar fi posibil să se exercite 

transmisiunea restului creanţei. De 

asemenea, nu s-ar mai putea stabili data 

of the promissory note can call into 

court the representative and the 

represented. According to the law if 

the apparent representative paid the 

promissory note he has the same 

rights that the pretended 

representative would have. The 

quality of the assumed representative 

will be the one of the represented, if 

the payment had been made by him.  

 

1. The indication of the tenour 

The indication of tenour presents a 

special interest because at the date of 

tenour the promissory effects appear. 

Only the payment at the date of tenour 

has a freeing effect of the debtor. In 

the same time in relation to the date of 

tenour there are established the legal 

days of presentation to payment of the 

promissory note and the terms of 

prescription are calculated. 

In order to produce effects the 

tenour has to fulfill certain conditions. 

It has to issue from the document, to 

be possible, to be unique. Thus the 

tenour has to be certain, that means 

that it has to show the date or the 

maximum term within which the 

possessor of the promissory note will 

present himself to payment. The 

certainty of the tenour also ensures 

the circulation of the title and it 

allows the debtor of the promissory 

note to not keep at the disposal of the 

beneficiary for an undetermined 

amount of time a certain amount of 

money. The tenour is considered as 

precarious every time it is subjected 

to the verification of the realization of 

an event that is uncertain in itself or 

regarding the time of realization, for 

example: the day of death of the 

drawee’s father, at the arrival of the 

ship etc. 
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de la care încep să curgă diferitele 

termene de prescripţie. De altfel, 

practic, scopul urmărit ar putea fi 

realizat prin emiterea mai multor 

cambii. 

În sfârşit, scadenţa să fie posibilă. 

Cambia cu o scadenţă care nu este 

posibilă este nulă. Este considerată 

imposibilă o scadenţă anterioară datei 

de emisiune a titlului sau într-o zi 

inexistentă, chiar dacă aceasta s-ar 

datora unei simple erori. Rectificarea 

din partea posesorului este 

inadmisibilă. 

Fiind o menţiune a cambiei, 

scadenţa trebuie să rezulte din înscris, 

deoarece, aşa cum am arătat, 

menţiunile unui titlu comercial de 

valoare nu pot fi interpretate ori 

completate prin alte înscrisuri. 

Trebuie arătat că, potrivit legii, 

neindicarea scadenţei nu atrage 

nulitatea cambiei. În absenţa scadenţei, 

cambia este socotită plătibilă “la 

vedere”, adică în momentul prezentării 

ei (art. 5 din Legea cambiei din 

Republica Moldova nr. 1527-XII din 

22.06.93, și art. 2 din Legea nr. 

58/1934 din România asupra cambiei şi 

biletului la ordin). 

Modalităţile de stabilire a scadenţei 

sunt prevăzute de lege. Astfel, art.29 

din Legea cambiei din Republica 

Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, și 

art. 36 din Legea nr. 58/1934 din 

România asupra cambiei si biletului la 

ordin prevede că o cambie poate fi 

trasă: la vedere, la un anume timp de la 

vedere, la un anumit timp de la data 

emisiunii, la o zi fixă. 

Scadenţa la vedere. O atare scadenţă 

permite ca plata cambiei să se facă “la 

prezentare” sau “la cerere”, potrivit 

intereselor posesorului cambiei (atunci 

când “o vede” debitorul). Posibilitatea 

pentru posesor de a determina 

Then the tenour has to be unique, 

the law forbids the promissory note 

with the payment in installments.  A 

promissory note with successive 

tenours is hit by invalidity (art 29 

from The Promissory Note Law from 

Moldova nr 1527 – XII from 22.06.93 

and art 36 from Law 58/1034 from 

Romania regarding the promissory 

note and the bill of exchange). The 

title is necessary at the making of the 

payment and at the exercise of the 

regress actions; but because it is 

unique, in case an installment is not 

paid t wouldn’t be possible to be 

exercised the transmission of the rest 

of the claim. Also there couldn’t be 

established the date from which the 

different terms of prescription are 

flowing. Practically the desired 

purpose could only be obtained 

through the emission of several 

promissory notes.  

Finally the tenour has to be 

possible. The promissory note that has 

a tenour that is not possible is null. It 

is considered impossible a tenour that 

is anterior to the date of emission of 

the title or on an non-existent day, 

even if this is due to an error. The 

amendment from the part of the 

possessor is not admissible.  

Being a mention of the promissory 

note the tenour has to result from the 

document, because as we have shown 

above, the mentions of a valuable 

commercial title cannot be interpreted 

or completed though other documents.  

There must be shown that, 

according to the law, not showing the 

tenour does not attract after itself the 

nullity of the promissory note. In the 

absence of the tenour the promissory 

note is considered to be payable “at 

sight”, that means in the moment in 

which it is shown (art 5 from The 
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momentul în care urmează să fie 

îndeplinită obligaţia nu este însă, 

nelimitată. De aceea, art.30 din Legea 

cambiei din Republica Moldova nr. 

1527-XII din 22.06.93, si art. 37 din 

Legea nr. 58/1934 din România asupra 

cambiei si biletului la ordin prevede: 

”Cambia la vedere este plătibilă la 

prezentare”. Cambia cu scadenţă “la 

vedere” poate fi prezentată la plată 

chiar “în ziua emiterii ei şi cel mai 

târziu într-un an de la emitere”. 

Dacă în cambie nu se indică o 

scadenţă cambia este prezumată ca 

fiind trasă “la vedere”; prezumţia este 

juris et de juri, aşa încât nu este admisă 

dovada contrară. 

Scadenţa la un anumit timp de la 

vedere. Această scadenţă lasă 

posesorului cambiei posibilitatea 

prezentării cambiei pentru plată la data 

care o doreşte. Inconvenientul 

cambiilor la vedere este acela că obligă 

pe tras să ţină asupra sa suma cu care 

urmează să facă plata. Cambiile cu 

scadenţă la un anumit timp de la vedere 

înlătură acest inconvenient. Ele trebuie 

prezentate spre acceptare, iar termenul 

fixat de trăgător începe să curgă de la 

data acestei prezentări. Cambia ajunge 

la scadenţă odată cu expirarea 

termenului şi poate fi prezentată la 

plată. Prezentarea cambiei plătibilă la 

un anumit timp de la vedere este făcută 

în scopul acceptării şi are rolul unui 

aviz dat debitorului, care se poate 

pregăti pentru în decursul intervalului 

fixat prin titlu. Este o combinaţie a 

scadenţei la vedere cu scadenţa la o 

dată fixă. 

Termenul poate fi stabilit în zile, 

săptămâni, luni sau ani fără nici o 

restricţie în ce priveşte durata; el începe 

să curgă nu de la simpla prezentare a 

cambiei, ci de la data acceptării sau, 

dacă acceptarea nu este datată ori a fost 

Law of Promissory Note from 

Moldova nr 1527 – XII from 22.06.93 

and art nr 2 from Law 58/1934 from 

Romania on the promissory note and 

the bill of exchange). 

The ways of establishing the tenour 

are shown by the law. Thus art 29 

from The Law of Promissory Note 

from Moldova nr 1527 – XII from 

22.06.93 and art nr 2 from Law 

58/1934 from Romania on the 

promissory note and the bill of 

exchange stipulate that a promissory 

note can be drawn: at sight, at a 

certain time from sight, at a certain 

time from the date of emission, at a 

fixed day.  

The tenour at sight. Such a tenour 

allows for the payment of the 

promissory note to be made “at sight” 

or “at demand”, according to the 

interests of the possessor of the 

promissory note (when the debtor 

“sees” it). The possibility for the 

possessor to determine the moment in 

which the obligation will be fulfilled 

is not unlimited. That is why art 30 

from the Law of Promissory Note 

from Moldova nr 1527 – XII from 

22.06.63 and art 37 from Law nr 

58/1934 from Romania on the 

promissory note and the bill of 

exchange stipulate: “The promissory 

note at sight is payable at showing”. 

The promissory note with tenour “at 

sight” can be presented at payment 

even of “the day it is emitted and at 

the latest within one year from 

emission”.  

If in the promissory note there isn’t 

indicated a tenour it is believed as 

being drawn “at sight”, the 

presumption is juris et de juri, so that 

the contrary proof isn’t admissible. 

The tenour at a certain time from 

sight.  This tenour leaves the 
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refuzată, de la data actului de protest. 

Scadenţa la un anumit termen de la 

emiterea cambiei. În acest caz scadenţa 

poate fi expirarea termenului prevăzut 

în cambie, care curge de la data 

emiterii titlului; de exemplu 25 zile de 

la data emisiunii. Termenul se 

socoteşte începând din ziua următoare a 

emisiunii, iar scadenţa este în ultima zi 

a termenului fiind tot o zi fixă; diferă 

însă de scadenţele la o zi fixă prin 

forma sa (art. 32 din Legea cambiei din 

Republica Moldova nr. 1527-XII din 

22.06.93, și art. 39 din Legea nr. 

58/1934 din România asupra cambiei și 

biletului la ordin). 

Termenul ce urmează să fie calculat 

poate fi oricât de lung sau oricât de 

scurt şi poate fi indicat pe zile, 

săptămâni, luni sau ani, fără nici o 

limită legală. Data la care urmează să 

fie calculat este totdeauna cea indicată 

în cambie chiar dacă în realitate aceasta 

a fost emisă la o dată deosebită. 

Formulă “de la data emisiunii” 

poate fi înlocuită cu cea din care să 

rezulte aceeaşi intenţie, cum ar fi de 

exemplu: „la şapte luni de azi” sau “la 

30 de zile de la data X”. Referirea la 

data emisiunii poate fi subînţelesă ca în 

formulele: „peste cinci luni” sau “în 

două luni”. 

Scadenţă la o zi fixă. În acest caz, 

exigibilitatea obligaţiei este 

determinată prin indicarea unei anumite 

zile, de exemplu,  21 mai 2018. 

Această dată poate fi oricât de 

apropiată sau de îndepărtată. O 

scadenţă completă cuprinde ziua, luna 

şi anul. În cazul în care nu s-ar indica 

ziua scadenţei, cambia ar fi considerată 

nulă ca tare, deoarece un astfel de 

document nu va putea fi considerat ca o 

cambie cu scadenţa la vedere. Scadenţa 

se mai poate indica şi într-unul din 

modurile următoare - la începutul, la 

possessor of the promissory note the 

possibility of presenting the 

promissory note to payment at the 

date of his desire. The inconvenient of 

the promissory notes at sight is that 

they constrain the drawee to have on 

him an amount of money that is to be 

the payment. The promissory notes at 

a certain time from sight get rid of 

this inconvenience. They have to be 

presented for acceptance and the term 

fixed by the drawer starts running 

from the date of presentation. The 

promissory note comes to tenour once 

the term is up and it can be presented 

to payment. The presentation of the 

promissory note that is payable at a 

certain time from sight is made for 

acceptance and it has the role of a 

notification given to the debtor that 

can get ready during the interval that 

is established by the title. It is a 

combination of the promissory note at 

sight with the promissory note with 

tenour at a fixed date.  

The term can be established in 

days, weeks, months or years without 

any restrictions regarding the 

duration; it starts flowing not from 

simply showing the promissory note 

but from the date of acceptance or, if 

the acceptance is not given or it has 

been refused, from the date of the 

protest document.  

The tenour at a certain term from 

the emission of the promissory note. 

In this case the tenour can be the 

expiration of the term stipulated in the 

promissory note that runs from the 

date of the emission of the title; for 

example 25 days from the emission 

date. The term is calculated starting 

with the day following the emission 

and the tenour is the last day of the 

term, being also a fixed day, but it is 

different from the tenours at a fixed 
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mijlocul sau la sfârşitul lunii…. (art. 32 

din Legea cambiei din Republica 

Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, și 

art. 39 din Legea nr. 58/1934 din 

România asupra cambiei si biletului la 

ordin) sau printr-o perifrază din care să 

rezulte data neechivocă (de exemplu: 

„prima joi din luna octombrie”). 

Dacă data indicată este inexistentă 

(de exemplu: 20 iunie) sau dacă nu sunt 

suficiente elemente pentru 

determinarea ei, cambia este nulă. 

Datorită preciziei sale, scadenţa la o 

zi fixă este modalitatea cea mai 

frecvent folosită în practică. 

 

2. Indicarea locului unde trebuie 

făcută plata  

 

Înscrisul trebuie să prevadă locul 

unde debitorul (trasul) va face plata. 

Întrucât legea cere să se indice locul 

plăţii, se consideră că trebuie să se 

arate numai localitatea, iar nu 

domiciliul ori sediul debitorului. Deci, 

în cambie trebuie precizată localitatea 

unde se va face plata şi nu adresa 

completă a debitorului (stradă, număr 

etc). 

Legea permite indicarea mai multor 

locuri de plată. În acest caz, posesorul 

cambiei o poate prezenta pentru 

acceptare sau plată la oricare dintre 

aceste locuri (art. 5 din Legea cambiei 

din Republica Moldova nr. 1527-XII 

din 22.06.93, și art. 2 alin. 5 din Legea 

nr. 58/1934 din România). 

În lipsa unei menţiuni privind locul 

unde trebuie făcută plata, legea 

prezumă ca loc al plăţii, locul arătat 

“lângă numele trasului”, care este 

considerat şi loc al domiciliului trasului 

(art. 5 din Legea cambiei din Republica 

Moldova Nr. 1527-XII din 22.06.93, și 

art. 2 alin. 3 din Legea nr. 58/1934 din 

România). Expresia legii “lângă 

day through its form (art 32 from the 

Law of Promissory Note from 

Moldova nr 1527 – XII from 22.06.63 

and art 39 from Law nr 58/1934 from 

Romania on the promissory note and 

the bill of exchange).  

The term that is to be calculated 

can be as long or as short as it is 

desired and it can be indicated on 

days, weeks, months or years, without 

any legal limitation. The date at which 

it is going to be calculated is always 

the one stipulated in the promissory 

note even if in reality this was emitted 

at a different date.  

The formula “from the date of 

emission” can be replaced with one 

that denoted the same intention like 

“in seven months from today” or ”in 

30 days from the X day”. The 

reference to the date of emission can 

be understood in the formulas like “in 

5 months time” or “in 2 months time”. 

The tenour at a fixed date. In this 

case the obligation is determined 

through the indication of a certain 

day, for example May 21st 2018. This 

date can be as close or as far. A 

complete tenour comprises the day, 

the month and the year. In the case in 

which the day of the tenour wouldn’t 

be indicated, the promissory note 

would be considered null per se, 

because such a document couldn’t be 

considered as a promissory note with 

tenour at sight. The tenour can be 

indicated in one of the following ways 

- at the beginning, at the middle or at 

the end of the month…. (art 32 from 

the Law of Promissory Note from 

Moldova nr 1527 – XII from 22.06.63 

and art 39 from Law nr 58/1934 from 

Romania on the promissory note and 

the bill of exchange) or though a 

paraphrase from which an 

unambiguous date results (for 
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numele trasului” nu trebuie interpretată 

în sens restrictiv. Indicaţia locului 

poate fi sau “în acelaşi rând cu numele 

trasului sau dedesubtul lui”. 

În cazul când lipseşte atât arătarea 

locului plăţii, cât şi arătarea vreunui loc 

lângă numele trasului, cambia este 

nulă, deoarece suplinirea lipsei nu se 

mai poate face prin referiri la alte 

elemente ale cambiei, cum ar fi de 

exemplu la locul de emisiune al titlului. 

Potrivit legii, printr-o clauză 

specială se poate prevedea în cambie ca 

plata să se facă la domiciliul unui terţ, 

fie în localitatea unde domiciliază 

trasul, fie în altă localitate. În acest caz, 

plata va fi făcută de către tras la 

domiciliul terţului. 

O cambie care cuprinde o asemenea 

clauză poartă denumirea de cambie 

domiciliată. Inserarea clauzei 

domicilierii nu înseamnă şi o alegere de 

domiciliu. De aceea toate actele de 

procedură judiciară şi extra-judiciară 

urmează să fie făcute la domiciliul real 

al trasului. Această clauză s-a impus 

din considerente de ordin practic 

(comoditatea plăţii de pildă). 

Numele aceluia sau la ordinul căruia 

se va face plata. Potrivit legii în cambie 

trebuie să se arate persoana căreia i se 

va face plata sau la ordinul căreia plata 

trebuie făcută.  

Cambia este trasă în favoarea unei 

persoane determinate, care are calitatea 

de beneficiar al cambiei. Beneficiarul 

este primul posesor al cambiei, de 

aceea, în cambie trebuie să se indice 

numele şi prenumele (acesta putând fi 

prescurtat sau redus la o singură 

iniţială) dacă beneficiarul este o 

persoană fizică, respectiv denumirea 

beneficiarului cambiei, persoană 

juridică. 

În cambie pot fi indicaţi mai mulţi 

beneficiari, în mod cumulativ sau 

example “the first Thursday from 

October”). 

If the indicated date does not exist 

(for example 20th June) or if there 

aren’t enough elements to determine it 

the promissory note is null.  

Due to its precision the tenour at a 

fixed day is the most used modality in 

practice.  

 

2. The indication of the place 

where the payment must be made 

The document has to provide the 

place where the debtor (drawee) will 

make the payment. Because the law 

requires the indication of the place of 

payment it is considered that it should 

indicate only the locality, and not the 

residence or the headquarters of the 

debtor. Thus in the promissory note 

we have to stipulate the locality in 

which the payment will be made and 

not the full address of the debtor 

(street, number, etc). 

The law allows the indication of 

several places of payment. In this case 

the possessor of the promissory note 

can present it for acceptation or 

payment in any of these places (art 5 

from The Law of Promissory Note 

from Moldova nr. 1527 - XII from 

22.06.93 and art 2 paragraph 3 from 

Law nr 58/1934 from Romania). The 

expression of the law “next to the 

name of the drawee” must not be 

interpreted in a restrictive way. The 

indication of the place can be “on the 

same line with the name of the drawee 

or below it”. 

In case where there are no 

indications regarding the place of 

payment and showing of a place next 

to the name of the drawee, the 

promissory note is null, because the 

replacement of the lack cannot be 
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alternativ. 

De asemenea, trăgătorul este 

îndreptăţit să se indice pe sine în 

calitate de beneficiar (art. 3 din Legea 

nr. 58/1934 din România asupra 

cambiei și biletului la ordin, și art. 1 

din Legea cambiei din Republica 

Moldova nr.1527-XII din 22.06.93). 

Acest gen de cambie prezintă 

numeroase avantaje de ordin practic. 

Trăgătorul recurge la o astfel de 

cambie, când nu are siguranţă că trasul 

va accepta. El creează în modul acesta 

un titlu complet, pe care îl trimite 

trasului spre acceptare şi îl negociază 

numai după ce a obţinut acceptarea. 

De menţionat că legea nu admite 

cambia la purtător. Ea permite ca 

numele beneficiarului să nu fie indicat 

la emiterea titlului, ci ulterior (cambia 

în alb). 

Aşa cum prevede legea, în cambie 

trebuie să se indice numele aceluia sau 

la ordinul căruia plata trebuie făcută. 

Menţiunea clauzei la ordin nu mai 

constituie însă o condiţie esenţială 

pentru valabilitatea titlului. Într-adevăr, 

potrivit art. 13 din Legea nr. 58/1934 

din Romania asupra cambiei si biletului 

la ordin, cambia, chiar dacă nu a fost 

trasă la ordin, este transmisibilă prin 

gir. Legea permite stipularea în cambie 

a clauzei “nu la ordin”, caz în care 

cambia se poate transmite numai prin 

cesiune ordinară. 

Data şi locul emiterii cambiei. 

Înscrisul trebuie să cuprindă data şi 

locul emiterii de către trăgător. 

Data se indică prin ziua, luna şi anul 

emiterii cambiei. Ea este unică, chiar 

dacă ar exista mai mulţi trăgători, 

întrucât contradicţia existentă între o 

pluralitate de date face ca această 

indicaţie să piardă caracterul de 

certitudine. Nu este însă nulă cambia în 

care existenţa unei date duble este de 

made through reference to other 

elements of the promissory note like 

the place where the promissory note 

was issued.  

According to the law through a 

special clause it can be stipulated in 

the promissory note that the payment 

can be made at the residence of a third 

party, either in the locality of 

residence of the drawee, or in other 

locality. In this case the payment will 

be made by the drawee at the 

residence of the third party. 

A promissory note that contains 

such a clause is called domiciliated 

promissory note. The insertion of the 

domicile clause does not mean a 

choosing of the domicile. That is why 

all the judicial and extra-judicial 

procedure documents will be made at 

the real residence of the drawee. This 

clause was imposed from practical 

considerations (for example the 

commodity of the payment). 

The name of whom or at whose 

orders the payment will be made. 

According to the law in the 

promissory note has to show the 

person to which the payment will be 

made or at whose order the payment 

must be made.  

The promissory note can be drawn 

in the favour of a determined person 

that is the beneficiary of the 

promissory note. The beneficiary is 

the first possessor of the promissory 

note, that is why the promissory note 

must indicate the name and surname 

(this can be shortened or reduced to a 

sole initial) if the beneficiary is a 

physical person, respectively the 

naming of the beneficiary of the 

promissory note, a juridical person.  

In the promissory note there can be 

indicated more beneficiaries, in a 

cumulative or alternative manner. 
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emisiune şi se explică prin aceea că 

este trasă între ţări care au calendare 

deosebite. 

Data emiterii cambiei este certă şi 

opozabilă terţilor până la proba 

contrară. 

În cazul când în titlu nu figurează 

data de emisiune, cambia este lovită de 

nulitate. Data imposibilă sau absurdă 

adică inexistentă în calendar sau 

compusă din mai multe zile sau în 

contracţie cu scadenţa, atrage 

nevalabilitatea cambiei. 

Prin menţionarea datei emiterii 

cambiei se asigură posibilitatea 

stabilirii exigibilităţii cambiei, în cazul 

scadenţei “la un anumit timp de la 

emiterea cambiei”. Totodată, precizarea 

datei emiterii cambiei permite stabilirea 

capacităţii trăgătorului în momentul 

tragerii cambiei. 

Locul emiterii cambiei. În cambie 

trebuie să se menţioneze locul 

emisiunii. Deci, înscrisul trebuie să 

cuprindă localitatea în care a fost emisă 

cambia. 

Locul emiterii titlului se trece lângă 

data emisiunii cambiei. Spre deosebire 

de dată, lipsa indicării locului unde a 

fost trasă cambia nu atrage nulitatea ei, 

dacă această lacună poate fi suplinită 

prin indicaţia unui loc lângă numele 

trăgătorului. Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 

58/1934 din România asupra cambiei și 

biletului la ordin stabileşte prezumţia 

că într-un asemenea caz cambia a fost 

semnată şi deci emisă în acel loc. Este 

însă nulă dacă lipseşte şi această 

indicaţie deoarece lacuna indicării 

locului de emisiune nu poate fi 

îndeplinită pe altă cale. 

Menţionarea locului emiterii 

cambiei prezintă interes pentru 

determinarea legii aplicabile pentru 

formarea cambiei (regula locus regit 

actum). 

Also the drawer is entitled to 

indicate himself as the beneficiary 

(art. 3 from Law nr 58/1934 from 

Romania on the promissory note and 

the bill of exchange and art 1 from the 

Law of Promissory Note from 

Moldova nr 1527 – XII from 

26.03.93). This kind of promissory 

note has many advantages of a 

practical manner. The drawer resorts 

to such a promissory note when he is 

unsure if the drawee will accept it. In 

this manner he creates a full title that 

he will send to the drawee for 

acceptance and he negotiates it only 

after he got the acceptance.  

 We have to mention that the law 

does not allow the promissory note at 

bearer. It allows for the beneficiary 

name not to be indicated at the 

emission of the title but added later on 

(in blank promissory note). 

 According to the law in the 

promissory note it must be indicated 

the name of whom or at whose order 

the payment must be made. The 

mention of the clause at order is not 

an essential condition for the validity 

of the title. Indeed according to art 13 

from Law 58/1934 from Romania on 

the promissory note and the bill of 

exchange, the promissory note, even 

if it wasn’t drawn at order, is 

transmissible through endorsement. 

The law allows the stipulation in the 

promissory note of the clause “not at 

order”, case in which the promissory 

note can be transmitted only through 

plain cession. 

 The date and place of emission of 

the promissory note. The document 

must comprise the date and the place 

of emission by the drawer. 

 The date is indicated though the 

day, month and year from which the 

promissory note was emitted. It is 
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Semnătura trăgătorului. Semnătura 

trăgătorului este actul decisiv prin care 

el îşi exprimă voinţa de a-şi asuma o 

obligaţie şi în acelaşi timp îşi însuşeşte 

textul cambiei sau arată că îngăduie 

posesorului legitim să-l alcătuiască sau 

să-l completeze. Deci, faptul că voinţa 

exprimată în cambie aparţine 

trăgătorului este atestat de semnătura 

acestuia pe înscrisul în cauză. De 

aceea, pentru a produce efecte, cambia 

trebuie semnată de trăgător. În absenţa 

semnăturii trăgătorului, cambia este 

lovită de nulitate. 

Semnătura trebuie să fie autografă 

(manu proprio). Ea se compune din 

nume şi prenume ori numele şi iniţiala 

prenumelui, respectiv firma 

trăgătorului (art. 8 din Legea nr. 

58/1934 din România asupra cambiei si 

biletului la ordin). 

În mod obişnuit, semnătura 

trăgătorului trebuie să figureze la 

sfârşitul textului, pentru a exista 

certitudinea că acesta exprimă integral 

voinţa trăgătorului. 

Trebuie subliniat că cerinţele legale 

privind semnătura trăgătorului sunt 

deopotrivă aplicabile şi celorlalte 

semnături puse pe cambie “de către 

tras, girant şi avalist”. 

Semnăturile puse pe cambie, ca şi 

raporturile juridice la care dau naştere, 

au un caracter independent. În 

consecinţă nevalabilitatea unei 

semnături nu atrage după sine 

nevalabilitatea celorlalte semnături. 

Această regulă are însă ca premisă 

valabilitatea constituirii titlului (art. 7 

din Legea nr. 58/1934 din România 

asupra cambiei si biletului la ordin).  

Menţiunile facultative ale cambiei. 

Pe lângă menţiunile obligatorii, cambia 

poate cuprinde şi anumite menţiuni 

facultative sau accesorii. Aceste 

menţiuni (clauze) pot avea semnificaţii 

unique, even if there were more 

drawers, because the existing 

contradiction between a plurality of 

dates makes this indication to lose the 

certainty condition. It is not null the 

promissory note in which the 

existence of a double date is of 

emission and it is explained through 

the fact that it is drawn between 

countries that have different 

calendars.  

 The date of the promissory note’s 

issuing is certain and opposable to the 

third party until the contrary proof.  

 In the case in which in the title 

there is no mention of the date of 

issuing, the promissory note becomes 

void. The impossible or absurd date, 

that means non-existent in the 

calendar or that is composed by 

several days or in contradiction with 

the tenour attracts the invalidity of the 

promissory note.  

 Through the mentioning of the 

date of issuing of the promissory note 

ensures the possibility of establishing 

the validity of the promissory note in 

case of the tenour “at a certain time 

from the issuing of the promissory 

note”. In the same time the 

specification of the date of issuing of 

the promissory note allows the 

establishing of the drawer’s capacity 

at the moment in which the 

promissory note was drawn. 

 The place in which the 

promissory note is issued. In the 

promissory note it must be mentioned 

the place of issuing. Thus the 

document must comprise the locality 

in which the promissory note was 

issued.  

The place of issuing the title is 

written next to the date of issuing. 

Unlike the date, the lack of indication 

of the place in which the promissory 
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deosebite; unele clauze pot avea 

influenţă asupra obligaţiei cambiale; 

alte clauze nu produc nici un efect 

asupra acestei obligaţii. 

Clauzele care influenţează 

obligaţia cambială. Legea permite 

menţionarea unor clauze care 

influenţează obligaţia cambială. 

Clauza “nu la ordin”. O atare 

clauză are ca efect interzicerea 

transmiterii cambiei prin gir. În acest 

caz, cambia este transmisibilă numai în 

forma şi cu efectele unei cesiuni din 

dreptul comun (art.11 din Legea 

cambiei din Republica Moldova 

Nr.1527-XII din 22.06.93 si art. 13 

alin. 2 din Legea nr.58/1934 din 

România asupra cambiei și biletului la 

ordin). 

Indicarea unui acceptant la nevoie. 

Pentru a evita riscul refuzului acceptării 

sau a plăţii cambiei de către tras, 

trăgătorul poate indica în cambie o 

persoană care la nevoie să accepte ori 

să facă plata cambiei. Această clauză 

produce efecte numai în caz de refuz al 

plăţii din partea trasului. 

Ordinul de prezentare a cambiei la 

acceptare. Prezentarea cambiei pentru 

acceptarea ei de către tras este 

facultativă. Trăgătorul poate să includă 

în cambie ordinul de prezentare a 

cambiei la acceptare (art. 19 din Legea 

cambiei din Republica Moldova nr. 

1527-XII din 22.06.93, și art. 25 din 

Legea nr. 58/1934 din România asupra 

cambiei și biletului la ordin). În acest 

caz, prezentarea cambiei pentru 

acceptarea ei de către tras este 

obligatorie. Potrivit legii trăgătorul 

poate fixa şi un termen pentru 

prezentarea cambiei. 

 

3. Falsul reprezentant 

 

Reprezentarea cambială presupune, 

note was drawn does not attract its 

invalidity because this void can be 

filled through the indication of a place 

next to the name of the drawer. Art. 2 

paragraph 3 from Law nr 58/1934 

from Romania on the promissory note 

and the bill of exchange establishes 

the presumption that in such a case 

the promissory note was signed and 

thus issued in that place. But it 

becomes null if this indication is also 

missing because the lack of the 

indication of the place of issuing 

cannot be fulfilled in this manner.  

The mentioning of the place of 

issuing has interest for the 

determination of the law that can be 

applied for the formation of the 

promissory note (the rule locul regit 

actum). 

The signature of the drawer. The 

signature of the drawer is the decisive 

act through which he expresses the 

will to assume an obligation and in 

the same time he assumes the text of 

the promissory note or he shows that 

he allows the legitimate possessor to 

form it or to complete it. So the fact 

that the will expressed in the 

promissory note belongs to the drawer 

is established by his signature on that 

document. Thus in order to produce 

effects the promissory note has to be 

signed by the drawer. In the absence 

of his signature, the promissory note 

becomes null.  

The signature has to be autograph 

(manu proprio). It is composed by 

name and surname or by the surname 

and the initial of the name, 

respectively the company of the 

drawer (art. 8 from Law nr 58/1934 

from Romania on the promissory note 

and the bill of exchange). 

Usually the signature of the drawer 

has to appear at the end of the text, in 
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aşa cum am arătat, existenţa unei 

împuterniciri dată de mandant 

mandatarului pentru a încheia anumite 

acte juridice cambiale în numele şi pe 

seama mandantului. 

Problema este aceea de a şti care va 

fi situaţia în cazul în care o persoană 

semnează cambia ca reprezentant al 

altei persoane, fără a avea 

împuternicire din partea acestuia. 

Se poate susţine că într-un asemenea 

caz nu se naşte nici o obligaţie 

cambială. Într-adevăr, pretinsul “falsul” 

reprezentant nu poate fi obligat, 

deoarece nu a semnat cambia şi nici nu 

a dat împuternicire în acest sens, iar 

falsul reprezentant nu poate fi obligat 

întrucât din titlu rezultă că nu a înţeles 

să se oblige personal. 

Cu toate acestea, pentru a asigura o 

încredere în validitatea titlului şi deci 

circulaţia cambiei, legea recunoaşte o 

obligaţie în sarcina falsului 

reprezentant. Potrivit art. 9 din Legea 

cambiei din Republica Moldova 

nr.1527-XII din 22.06.93, și art. 9 din 

Legea nr. 58/1934 din România asupra 

cambiei și biletului la ordin, acela ce 

pune semnătura sa pe cambie ca 

reprezentant al unei persoane pentru 

care nu avea împuternicirea de a lucra, 

este ţinut personal în temeiul cambiei şi 

dacă a plătit, are aceleaşi drepturi pe 

care le-ar fi avut pretinsul reprezentat. 

Deci în temeiul legii falsul 

reprezentant poate deveni personal 

obligat cambial, indiferent dacă a fost 

sau nu în culpă. El va fi obligat în 

aceleaşi condiţii ca şi pretinsul 

reprezentat. 

Legea consacră aceeaşi soluţii şi 

pentru cazul când reprezentantul a 

acţionat pe baza unei împuterniciri, dar 

a depăşit această împuternicire. În acest 

caz, reprezentantul va răspunde pentru 

întreaga sumă menţionată în cambie, 

order to have the certainty that this 

expresses the will of the drawer. 

We have to mention that the lagal 

requirements regarding the signature 

of the drawer also apply to the other 

signatures that are placed on the 

promissory note “by the drawee, 

endorser and the avalist”. 

The signatures placed on the 

promissory note, as well as the 

judicial relationships that they draw 

have an independent character. As a 

consequence the invalidity of a 

signature does not attract after itself 

the invalidity of the other signatures. 

This rule has as a premise the effect 

of title’s establishment (art 7 from the 

Law nr 58/1934 from Romania on the 

promissory note and the bill of 

exchange). 

The optional mentions of the 

promissory note. Alongside the 

compulsory mentions the promissory 

note can comprise certain mentions 

that are optional or accessory. These 

mentions (provisions) can have 

special significations, some 

provisions can have influence on the 

bond of the promissory note, other 

provisions do not have any effect on 

this bond.  

The provisions that influence the 

bond of the promissory note. The law 

allows the mentioning of some 

clauses that influence the bond of the 

promissory note. 

The provision “not at order”. 

Such a clause has as effect the 

forbidding to transmit the promissory 

note through endorsement. In this 

case the promissory note can be 

transmitted only in the shape and with 

the effects of a cession in the common 

law (art 11 from The Promissory Note 

from Moldova nr 1527-XII from 

22.06.93 and art 13 paragraph 2 from 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Laurențiu NOVAC-DIACONU, Leonid CHIRTOACĂ 

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

256 

iar nu numai pentru diferenţă. 

Lipsa împuternicirii respectiv 

depăşirea împuternicirii produce 

efectele menţionate, indiferent de 

calitatea în care persoana în cauză a 

semnat cambia (trăgător, girant, 

avalist).  

Falsul reprezentant sau 

reprezentantul care şi-a depăşit 

împuternicirea va avea calitatea celui 

pentru care a semnat, cu precizarea că 

obligaţia născută este o obligaţie 

proprie, iar nu o obligaţie a pretinsului 

reprezentat. Obligaţia în sarcina 

falsului reprezentant se produce chiar 

dacă el a acţionat cu bună credinţă, 

crezându-se investit cu puterea de a 

reprezenta. Dar dreptul împotriva 

acestuia nu naşte pentru posesorul de 

rea credinţă care dobândind titlul, 

cunoştea inexistenţa sau încetarea 

reprezentării. 

Din dispoziţiile art. 9 din Legea 

cambiei din Republica Moldova nr. 

1527-XII din 22.06.93, și art. 9 din 

Legea nr. 58/1934 din România asupra 

cambiei si biletului la ordin, rezultă că 

obligaţia falsului reprezentant există 

dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiţii: - reprezentantul să semneze 

cambia cu propriul său nume; - din 

înscris să rezulte calitatea sa de 

reprezentant; - reprezentantul să nu fi 

avut împuternicire ori să fi depăşit 

limitele acesteia. 

Obligaţia cambială a falsului 

reprezentant se naşte în momentul când 

se face dovada că nu a existat o 

împuternicire ori că aceasta a fost 

depăşită. Deoarece cambia a fost 

semnată de o persoană în calitate de 

reprezentant, în mod firesc, posesorul 

cambiei va formula pretenţiile sale 

împotriva reprezentatului. Dacă acesta 

contestă existenţa împuternicirii ori 

invocă depăşirea împuternicirii, în 

Law nr 58/1934 from Romania on the 

promissory note and of the bill of 

exchange). 

The indication of someone to 

accept at need. In order to avoid the 

risk of refusal of acceptance or of the 

payment of the promissory note by 

the drawee, the drawer can indicate in 

the promissory note a person at will 

accept at need or that will make the 

payment of the promissory note. This 

clause will have effects only in case 

of refusal of payment from the part of 

the drawee.  

The order of presenting the 

promissory note for acceptance. The 

presentation of the promissory note 

for acceptance by the drawee is 

optional. The drawer can include in 

the promissory note the order of 

presenting it for acceptance (art 19 

from the Law of the Promissory Note 

from Moldova nr 1527-XII from 

22.06.93 and art 25 from Law nr 

58/1934 from Romania on the 

promissory note and the bill of 

exchange). In this case the 

presentation of the promissory note 

for acceptance by the drawee is 

mandatory. According to the law the 

drawer can appoint a term for the 

presentation of the promissory note.  

 

3. The apparent representative 

The promissory representation 

means, as we have shown, the 

existence of a power of attorney given 

by the grantor to the mandatory in 

order to close certain promissory 

judicial acts in the name and on the 

behalf of the grantor.  

The problem is to know which will 

be the situation in which the person 

that signs the promissory note as a 

representative of another person, 
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temeiul legii se va naşte obligaţia 

cambială a falsului reprezentant, care 

va răspunde în calitatea pe care o are 

pretinsul reprezentat. 

În caz de litigii pentru a evita o 

eventuală contestaţie, posesorul 

cambiei poate chema în judecată atât pe 

reprezentat, cât şi pe reprezentant. 

Potrivit legii, dacă falsul reprezentant a 

plătit cambia, el va avea aceleaşi 

drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul 

reprezentat. Calitatea falsului 

reprezentant va fi cea pe care ar fi avut-

o reprezentatul, dacă plata ar fi fost 

făcută de acesta. 

Trebuie subliniat că, falsul 

reprezentant nu va avea nici o obligaţie 

cambială în cazul când reprezentatul 

ratifică actele încheiate fără 

împuternicire ori cu depăşirea 

împuternicirii. Ratificarea expresă sau 

tacită echivalează cu recunoaşterea 

existenţei reprezentării.  

 

Concluzii 

 

Modalităţile de stabilire a scadenţei 

sunt prevăzute de lege. Astfel, art. 29 

din Legea cambiei din Republica 

Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, și 

art. 36 din Legea nr. 58/1934 din 

România asupra cambiei și biletului la 

ordin, prevede că o cambie poate fi 

trasă: la vedere, la un anume timp de la 

vedere, la un anumit timp de la data 

emisiunii, la o zi fixă. 

Reprezentarea cambială presupune, 

aşa cum am arătat, existenţa unei 

împuterniciri dată de mandant 

mandatarului pentru a încheia anumite 

acte juridice cambiale în numele şi pe 

seama mandantului. 

Problema este aceea de a şti care va 

fi situaţia în cazul în care o persoană 

semnează cambia ca reprezentant al 

altei persoane, fără a avea 

without power of attorney from his 

part.  

It can be argued that in such a case 

there is no bond of the promissory 

note. The pretended apparent 

representative cannot be bound, 

because he did not sign the 

promissory note and he did not give 

power of attorney for this, and the 

apparent representative cannot be 

bound because from the title results 

that he did not understand to bound 

himself. 

Nevertheless, in order to ensure 

trust in the validity of the title and 

thus the circulation of the promissory 

note, the law admits an obligation in 

the assignment of the apparent 

representative. According to art 9 

from the Law of the Promissory Note 

from Moldova nr 1527-XII from 

22.06.93 and art 9 from Law nr 

58/1934 from Romania on the 

promissory note and the bill of 

exchange, the one that puts his 

signature on the promissory note at 

representative of a person without 

power of attorney is held personally 

on the base of the promissory note 

and if he paid he has the same rights 

as the ones of the assumed 

representative.  

So according to the law the 

apparent representative can become 

personally promissory bound, no 

matter if he was found wanting or not. 

He will be bound in the same 

conditions as the assumed 

representative.  

The law has the same solutions for 

the case in which the representative 

acted based on the power of attorney, 

but he exceeded this power. In this 

case the representative will be 

accountable for the whole amount 

mentioned in the promissory note, and 
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împuternicire din partea acestuia. 
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not only for the difference.  

The lack of the power of attorney 

and its exceeding produces the 

mentioned effects, no matter the 

quality in which the person signed the 

promissory note (drawer, endorser, 

avalist). 

The apparent representative or the 

representative that exceeded its 

power of attorney will have the 

quality of the one for which he 

signed, with the mentioning that the 

bond that appears is his own bond, 

and not a bond of the assumed 

representative. The bond of the 

apparent representative is produced 

even if he acted on good faith, 

believing that he has power of 

attorney to represent. But the claim 

against him is not born for the 

possessor in bad faith that gets the 

title and that knew the nonentity or 

the cease of representation.  

From the stipulations of art 9 from 

The law of Promissory Note from 

Moldova nr 1527-XII from 22.06.93 

and art 9 from Law 58/1934 from 

Romania on the promissory note and 

the bill of exchange it results that the 

obligation of the apparent 

representative exists if there are 

fulfilled the following conditions: - 

the representative has to sign the 

promissory note with his own name; - 

from the document it has to result his 

quality as representative; - the 

representative shouldn’t have had 

power of attorney or shouldn’t have 

exceeded its limits. 

The promissory bond of the 

apparent representative comes into 

being in the moment in which proof is 

made that there wasn’t any power of 

attorney or that it was exceeded. 

Because the promissory note was 

signed by a person as a representative, 
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la ordin. 

 

 

 

 

 
 

naturally the possessor of the 

promissory note will state his claims 

against the representative. If he 

challenges the existence of the power 

of attorney or he invokes the 

exceeding of this power, based on the 

law it will appear the promissory 

bond of the apparent representative 

that will answer in the quality that the 

assumed representative has.  

  In case of litigations, in order to 

avoid a possible challenging, the 

possessor of the promissory note can 

call to court the representee and the 

representative. According to the law if 

the apparent representative paid the 

promissory note he will have the same 

rights as the ones of the assumed 

representative. The attribute of the 

apparent representative will be the 

one of the representative, if the 

payment had been made by him.  

We must point out that the 

apparent representative will have no 

promissory bond in the case in which 

the represented ratifies the documents 

that were concluded without the 

power of attorney or with its 

exceeding. The express or tacit 

approval is equivalent to the 

acknowledgement of the existence of 

the representation.  

 

Conclusions 

 

The ways of establishing the tenour 

are stipulated by the law. Thus art 29 

from The law of Promissory Note 

from Moldova nr 1527 – XII from 

22.06.93 and art 36 from Law nr 

58/1934 from Romania on the 

promissory note and the bill of 

exchange stipulates that a promissory 

note can be drawn: at sight, at a 

certain time from sight, at a certain 

time from the date of issuing, at a 
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fixed day.  

The promissory representation 

means, as we have shown, the 

existence of a power of attorney given 

by the grantor to the mandatory to 

conclude certain judicial promissory 

acts on his behalf and in his name.  

The problem is to know the 

situation in which a person signs the 

promissory note as a representative of 

another person, without power of 

attorney from his part.  
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