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toate acestea, cererile publice pentru 
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continuă să fie auzite intermitent în 

Australia, în special după o crimă macabră 

sau alte atrocităţi. O discuţie despre 

oportunitatea şi necesitatea pedepsei cu 

moartea, nu este niciodată complet 

eliminată din agenda politică Australiană 

şi Americană. Un observator obiectiv nu 

poate să nu observe că, în general, o astfel 

de discuție este adesea efectuată de către 

persoane care au opinii preconcepute și 

inflexibile. Un rezultat inevitabil îl 
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Abstract: Capital punishment has been 

abolished in all Australian States. 

However, public demands for the 

reintroduction of the death penalty 

continue to be heard intermittently in 

Australia, especially after a gruesome 

murder or other atrocity. A discussion of 

the appropriateness and desirability (as 

opposed to the legality or illegality) of the 

death penalty is never completely removed 

from the Australian and American political 

agenda. An objective observer cannot fail 

to notice that, in general, such discussion is 

often carried on by people who have 

preconceived and inflexible views. An 
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constituie polarizarea dezbaterii pedepsei 

capitale. În aceste condiții, insistența în 

această lucrare asupra unui raționament 

convingător este în mod clar justificată. 
  

Cuvinte cheie: pedeapsa cu moartea, 

închisoare pe viaţă, pedeapsă crudă, 

inumană şi neobişnuită, pedeapsa 

discriminatorie, reciprocitate, proporţiona-

litate. 

 
Introducere 

 

Pedeapsa capitală a fost abolită în 

toate statele Australiene. Cu toate 

acestea, cererile publice pentru 

reintroducerea pedepsei cu moartea 

continuă să fie auzite intermitent în 

Australia, în special după o crimă 

macabră sau alte atrocităţi. În contrast, 

în 1976, Curtea Supremă a Statelor 

Unite a decis în cazul Gregg v. 

Georgia[1] că pedeapsa cu moartea nu 

constituie “o pedeapsă crudă şi 

neobişnuită” şi, prin urmare, nu a fost 

interzisă de Amendamentul Opt al 

Constituţiei Statelor Unite [2]. Acest 

caz a stabilit statutul juridic al pedepsei 

cu moartea în Statele Unite şi a limitat 

în continuare litigiile pedeapsei capitale 

la o discuţie privind punctele fine ale 

dreptului constituţional. De exemplu, 

se pot pune întrebări referitoare la: 

Dacă este permisă impunerea pedepsei 

cu moartea pentru crime, altele decât 

omor, sau pentru inculpaţii minori sau 

cu handicap mental?[3]. Are dreptul un 

nevoiaş, deţinut de rând, condamnat la 

moarte, la asistenţă în timpul audierilor 

de clemenţă care au loc după 

condamnare?[4]. Este constituţional de 

a exclude din jurii persoanele care se 

opun cu vehemenţă pedepsei cu 

moartea? Este obligatorie pedeapsa 

capitală pentru anumite crime 

constituţional admisibile? Protocolul de 

injecţie letală este constituţional?[5]. 

inevitable result is the polarisation of the 

capital punishment debate. In these 

circumstances, an insistence on cogent 

reasoning is clearly warranted. 
 

 

Keywords: death penalty, life 

imprisonment, cruel, inhuman and unusual 

punishment, discriminatory penalty, 

reciprocity, proportionality. 

 

 
Introduction 

 

Capital punishment has been 

abolished in all Australian States. 

However, public demands for the 

reintroduction of the death penalty 

continue to be heard intermittently in 

Australia, especially after a gruesome 

murder or other atrocity. In contrast, in 

1976, the Supreme Court of the United 

States decided in Gregg v. Georgia[1] 

that the death penalty did not constitute 

“cruel and unusual punishment” and, 

therefore, was not prohibited by the 

Eighth Amendment to the United States 

Constitution[2]. This case settled the 

legal status of the death penalty in the 

United States and limited further 

capital punishment litigation to a 

discussion of the finer points of 

constitutional law. For example, is it 

permissible to impose the death penalty 

for crimes other than murder, or on 

juvenile or mentally handicapped 

defendants?[3]. Is an indigent death 

row inmate entitled to counsel in post-

conviction clemency hearings?[4]. Is it 

constitutional to exclude from juries 

persons who are implacably opposed to 

the death penalty? Is mandatory capital 

punishment for some crimes 

constitutionally permissible? Is the 

lethal injection protocol 

constitutional?[5]. Is it acceptable for 

juries in capital punishment cases to 

hear evidence about the victim’s 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

7 

Este acceptabil pentru jurii care au de-a 

face cu cazuri privind pedeapsa 

capitală, să audă dovezi despre familia 

victimei?[6].  

Astfel, dezbaterea publică din 

Statele Unite în mare măsură s-a 

îndepărtat de “întrebarea dacă pedeapsa 

cu moartea ar trebui permisă sau 

nu”[7]. În acest context, este interesant 

de observat că statutul constituțional al 

pedepsei capitale a fost reglat, în ciuda 

insistenţei dogmatice a judecătorilor 

asociaţi Marshall şi Brennan, conform 

cărora pedeapsa cu moartea, în toate 

circumstanţele, constituie o pedeapsă 

crudă şi neobişnuită. George C. Smith, 

reflectând pe baza abordării celor doi 

judecători, remarca faptul că "la cel 

mai înalt nivel", cazurile privind 

pedeapsa cu moartea "nu sunt niciodată 

decise de un tribunal constituit în mod 

obiectiv şi drept" care este una dintre 

premisele echităţii judiciare [8]. 

O discuţie despre oportunitatea şi 

necesitatea (spre deosebire de 

legalitatea sau ilegalitatea) pedepsei cu 

moartea, nu este niciodată complet 

eliminată din agenda politică 

Australiană şi Americană. Un 

observator obiectiv nu poate să nu 

observe că, în general, o astfel de 

discuție este adesea efectuată de către 

persoane care au opinii preconcepute și 

inflexibile. Un rezultat inevitabil îl 

constituie polarizarea dezbaterii 

pedepsei capitale. În aceste condiții, 

insistența asupra unui raționament 

convingător este în mod clar justificată. 

Filosoful American Hugo Adam 

Bedau a remarcat, într-un eseu 

perceptiv, că argumentele curente 

privind pedeapsa cu moartea se 

concentrează pe „încercarea de a 

răspunde la diverse întrebări disputate 

cu privire la situaţia de fapt” [9]. 

Acestea includ, de exemplu, întrebarea 

dacă pedeapsa cu moartea are un efect 

family?[6]. 

Thus, the public debate in the United 

States has largely shifted away from 

“the broader question of whether the 

death penalty should be permitted at 

all”[7]. In this context, it is interesting 

to note that the constitutional status of 

capital punishment has been settled 

despite the dogmatic insistence of 

Associate Justices Marshall and 

Brennan that capital punishment in all 

circumstances constitutes cruel and 

unusual punishment. George C. Smith, 

reflecting on the approach of these 

judges, remarks that ‘at the highest 

level’, death penalty cases “are never 

decided by an objective and fairly 

constituted tribunal” which is one of 

the prerequisites of judicial fairness[8]. 

A discussion of the appropriateness 

and desirability (as opposed to the 

legality or illegality) of the death 

penalty is never completely removed 

from the Australian and American 

political agenda. An objective observer 

cannot fail to notice that, in general, 

such discussion is often carried on by 

people who have preconceived and 

inflexible views. An inevitable result is 

the polarisation of the capital 

punishment debate. In these 

circumstances, an insistence on cogent 

reasoning is clearly warranted. 

The American philosopher Hugo 

Adam Bedau noted in a perceptive 

essay that current arguments on the 

death penalty concentrate on “trying to 

answer various disputed questions of 

fact”[9]. These include, for example, 

the question whether the death penalty 

has a deterrent effect and whether non-

white offenders are more likely to be 

executed than white offenders. He 

argues that “even if everyone agreed on 

these answers, this would not by itself 

settle the dispute over whether to keep, 

expand, reduce or abolish the death 
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de descurajare şi dacă infractorii non-

albi sunt mai susceptibili de a fi 

executaţi decât cei albi. El susţine că, 

„chiar dacă toată lumea cade de acord 

pe aceste răspunsuri, acest lucru nu ar 

putea de la sine rezolva disputa dacă 

să se păstreze, extindă, reducă sau să 

se elimine pedeapsa cu moartea”, şi că 

argumentele „destinate să recomande 

continuarea sau reformarea politicii 

curente privind pedeapsa cu 

moartea,trebuie să includă printre 

pemisele sale una sau mai multe 

propuneri normative” [10]. 

Comentariile lui Bedau implică faptul 

că această concentrare exclusivă pe 

probleme de fapt şi argumente utilitare 

este nesatisfăcătoare, dar trebuie să fie 

completată de o examinare a 

principiilor morale, dintre care unele 

pot acţiona drept constrângeri privind 

punerea în aplicare a pedepsei cu 

moartea. În acest articol, ne concentrăm 

pe două argumente utilitare importante, 

care sunt auzite în mod regulat în 

cadrul dezbaterilor privind pedeapsa 

capitală, şi anume argumentele 

descurajării şi discriminării. Dar luând 

în considerare sfatul oferit de Bedau, de 

asemenea, ne propunem să evaluăm 

unele principii morale, care ar putea să 

oblige transformarea pedepsei cu 

moartea în închisoare pe viaţă.  

 

1. Argumentul descurajării  
 

Unul din argumentele utilitare 

importante, adesea invocat în favoarea 

pedepsei cu moartea, susţine faptul că 

justificarea pedepsei capitale constă în 

capacitatea sa de a descuraja infractorii 

de la comiterea de crime grave. James 

Fitzjames Stephen îşi exprimă frumos 

convingerea că pedeapsa capitală este 

un mijloc descurajator eficient, atunci 

când el spune că pedeapsa capitală 

"descurajează bărbaţi atât de eficient de 

penalty”, and that arguments “intended 

to recommend continuing or reforming 

current policy on the death penalty 

must include among its premises one or 

more normative propositions”[10]. 

Bedau’s comments imply that 

exclusive concentration on factual 

issues and utilitarian arguments is 

unsatisfactory, but has to be 

complemented by an examination of 

moral principles, some of which may 

act as constraints on the 

implementation of the death penalty. In 

this article, we focus on two salient 

utilitarian arguments which are 

regularly heard in the capital 

punishment debate, namely the 

deterrence and discrimination 

arguments. But heeding Bedau’s timely 

advice, we also propose to assess some 

moral principles which may mandate 

the conversion of the death penalty to 

life imprisonment. 

 

1. The deterrence argument 
 

One of the salient utilitarian 

arguments often invoked in favour of 

the death penalty holds that the 

justification for capital punishment lies 

in its ability to deter hardened criminals 

from committing serious crimes. James 

Fitzjames Stephen nicely expresses the 

belief that capital punishment is an 

efficient deterrent when he says that the 

proposal that capital punishment 

“deters men so effectually from 

committing crimes ... is one of those 

propositions which it is difficult to 

prove, simply because they are in 

themselves more obvious than any 

proof can make them”[11]. However, 

despite Stephen’s confident assertion, 

the value of capital punishment as a 

deterrent is very much in doubt. 

Philosophers and lawyers point to 

evidence which indicates that the death 
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la comiterea de crime... este una din 

acele propuneri care este dificil de 

dovedit, pur şi simplu pentru că sunt în 

sine mai evidente decât orice dovadă le 

poate face" [11]. Cu toate acestea, în 

ciuda afirmaţiei încrezătore a lui 

Stephen, valoarea pedepsei capitale ca 

un factor de descurajare este 

îndoielnică. Filozofi şi avocaţi aduc 

dovezi care indică faptul că pedeapsa 

cu moartea nu descurajează infractorii. 

De exemplu, un avocat American, 

Arthur Koestler, ne aminteşte că în 

secolul al XIX-lea, execuțiile s-au 

efectuat în Anglia chiar şi pentru furtul 

din buzunare, iar hoţii de buzunare "au 

adunat recolta lor cea mai bogată din 

mulţimile adunate" [12] să asiste la 

executarea colegilor lor. Poate că 

aceste cazuri de curaj năucitor pot fi 

explicate prin speranţa infractorilor de 

a scăpa cu acest tip de comportament 

anti-social, atunci când nimeni nu se 

aştepta să se întâmple. O altă explicaţie 

este oferită de avocatul italian din 

secolul al XIX-lea, Cesare Beccaria, 

care presupune că infractorii nu sunt 

atât de mult descurajaţi de intensitatea 

pedepsei, cât de durata acesteia "pentru 

că sensibilitatea noastră este mai uşor şi 

mai permanent afectată de impresii 

uşoare, dar repetate, decât de o acţiune 

puternică, dar momentană" [13]. 

Beccaria a avansat această explicaţie în 

contextul dezvoltării unui argument 

împotriva introducerii pedepsei 

capitale. Cu toate acestea el oferă, 

involuntar, un argument puternic în 

favoarea retenţiei pedepsei cu moartea. 

Într-adevăr, în funcţie de valabilitatea 

argumentului lui Beccaria, se poate 

argumenta că închisoarea pe viaţă, care 

implică privarea pe viaţă a infractorului 

de libertatea personală, este o pedeapsă 

mai puţin „umană” decât pedeapsa cu 

moartea. 

John Stuart Mill a recunoscut că 

penalty does not deter criminals. For 

example, an American lawyer, Arthur 

Koestler, reminds us that, whilst in the 

19
th
 century, executions were carried 

out in England for picking pockets, 

pickpockets “gathered their richest 

harvest among the crowds” [12] during 

the execution of their colleagues. 

Perhaps these instances of baffling 

courage could be explained by the 

expectation of offenders to get away 

with their anti-social behaviour when 

nobody expected it to happen. Another 

explanation is offered by the 19
th
 

century Italian lawyer, Cesare 

Beccaria, who surmises that criminals 

are not so much deterred by the 

intensity of the punishment as by its 

duration “for our sensibility is more 

easily and more permanently affected 

by slight but repeated impressions than 

by a powerful but momentary 

action”[13]. Beccaria advances this 

explanation in the context of the 

development of an argument against 

the introduction of capital punishment. 

Nevertheless he unwittingly offers a 

strong argument in favour of the 

retention of the death penalty. Indeed, 

subject to the validity of Beccaria’s 

argument, it may be argued that life 

imprisonment, which involves a 

lifetime deprivation of an offender’s 

personal freedom, is a less “humane” 

punishment than the death penalty.  

John Stuart Mill admitted that the 

death penalty does not deter hardened 

criminals. He remarked that those 

“whose habitual way of life keeps them, 

so to speak, at all times within sight of 

the gallows, do grow to care less about 

it”[14]. Understandably, it is difficult in 

such a sensitive area to compile 

persuasive statistical data which would 

prove that hardened criminals are 

indeed indifferent to capital 

punishment. But if so, the deterrence 
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pedeapsa cu moartea nu descurajează 

infractorii. El a remarcat că acele 

persoane „a căror modalitate obişnuită 

de viaţă îi ţine, ca să spunem aşa, cu 

gândul la spânzurătoare, ajung să aibă 

grijă mai puţin de ea” [14]. Este de 

înţeles că este dificil, într-o astfel de 

zonă sensibilă, să asociezi convingător 

date statistice care ar dovedi că acei 

criminali înrăiţi sunt într-adevăr 

indiferenţi la pedeapsa capitală. Dar 

dacă este aşa, argumentul descurajării 

nu ar mai fi convingător. Chiar şi o 

propunere de a rezerva pedeapsa 

capitală pentru infractorii care comit 

crime odioase, atroce şi crude, nu ar 

putea fi făcută forţat. Într-adevăr, 

sublinierea unei astfel de propuneri 

reprezintă speranţa, că pedeapsa 

capitală serveşte ca un mijloc eficient, 

pentru cei care contemplează astfel de 

crime grave. Dar, cum este indicat mai 

sus, ar putea fi susținut în mod 

rezonabil că acei criminali, care cu 

bună ştiinţă şi de bună voie comit 

crimele cele mai atroce şi crude sunt, 

de asemenea, susceptibili de a fi 

indiferenţi faţă de pedeapsa cu moartea, 

pentru acelaşi motiv oferit de Mill, şi 

anume, că au permanent în vedere 

posibilitatea morţii prin spânzurare 

[15]. Astfel, raţiunea menţinerii 

pedepsei capitale pentru aceste crime 

atroce (şi, implicit, pentru infracţiuni 

mai puţin grave) este deficitară. 

Uneori se argumentează că eficienţa 

pedepsei capitale, ca un factor de 

descurajare, trebuie să fie măsurată de 

cei care se abţin de la comiterea de 

crime grave datorită existenţei pedepsei 

cu moartea. Susţinătorii acestui 

argument, cu toate că admit că 

pedeapsa cu moartea nu descurajează 

infractorii obişnuiţi, susţin că o 

evaluare a necesităţii sale ar trebui să 

includă o examinare a efectelor sale 

asupra potenţialilor infractori. 

argument would no longer be 

compelling. Even a proposal to reserve 

capital punishment for those offenders 

who commit heinous, atrocious and 

cruel crimes could not be made 

forcefully. Indeed, underlying such a 

proposal is the expectation that capital 

punishment serves as an effective 

deterrent to those contemplating such 

serious crimes. But, as indicated above, 

it could reasonably be argued that 

criminals, who knowingly and 

willingly commit the most heinous, 

atrocious or cruel crimes, are also 

likely to be indifferent to the death 

penalty for the reason offered by Mill, 

namely that they are in constant sight 

of the gallows[15]. Thus, the rationale 

for retaining capital punishment for 

these atrocious crimes (and by 

implication, for less serious crimes) is 

deficient. 

It is sometimes argued that the 

effectiveness of capital punishment as a 

deterrent must be measured by those 

who refrain from committing serious 

crimes because of the existence of the 

death penalty. The proponents of this 

argument, while conceding that the 

death penalty does not deter habitual 

criminals, maintain that an assessment 

of its usefulness should include an 

examination of its effect on potential 

offenders. Researchers may glean 

information on the value of capital 

punishment as a deterrent by 

comparing two contiguous states with 

similar economic and social conditions. 

One state enforces the death penalty; 

the other has no such penalty on its 

statute books. Research undertaken in 

some American contiguous states has 

shown that homicide rates remain the 

same over a long period of time 

regardless of whether the state has or 

has not the death penalty. With regard 

to the evidence thus far accumulated, it 
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Cercetătorii pot culege informaţii 

despre valoarea pedepsei capitale, ca 

un factor de descurajare, comparând 

două state învecinate cu condiţii 

similare economice şi sociale. Un stat 

impune pedeapsa cu moartea; celălalt 

stat nu are o astfel de sancţiune în 

statutul său. Cercetările întreprinse în 

unele state americane contigue, au 

demonstrat că ratele de omucidere 

rămân aceleaşi, pe o perioadă lungă de 

timp, indiferent dacă statul are sau nu 

introdusă pedeapsa cu moartea. Cu 

privire la probele acumulate până în 

prezent, ar putea fi susţinut că nu există 

nici o corelaţie semnificativă, între 

pedeapsa capitală şi o scădere a 

infracţiunilor violente, cum ar fi crima. 

Thorsten Sellin sintetizează astfel 

cercetările sale [16]:  

În ceea ce priveşte descurajarea, 

este bine stabilit de studiile 

statistice faptul că: (1) atunci când 

comparaţiile sunt efectuate între 

statele învecinate, cu populaţii 

similare şi condiţiile sociale, 

economice şi politice similare - 

unele dintre aceste state deţinând 

sau nu pedeapsa capitală - ratele de 

omucidere sunt aceleaşi, şi urmează 

aceeaşi tendinţă pe o perioadă 

lungă de timp; (2) eliminarea, 

introducerea sau reintroducerea 

acestei pedepse, nu este însoţită de 

efectul asupra ratelor de omucidere 

care este postulat de către avocaţii 

pedeapsei capitale; (3) chiar şi în 

comunităţile în care ar trebui să fie 

un efect de descurajare mai mare, 

deoarece infractorul şi victima sa 

au trăit acolo, iar procesul şi 

execuţia sa au fost bine mediatizate, 

ratele omuciderilor nu sunt afectate 

de execuţie; (4) rata poliţiştilor 

ucişi de criminali, nu este mai mare 

în Statele în care această pedeapsă 

este eliminată, decât în Statele care 

could be argued that there is no 

significant correlation between capital 

punishment and a decrease in violent 

crimes such as murder. Thorsten Sellin 

summarises the research[16]:
 
 

Regarding deterrence, it is well 

established by statistical studies 

that: (1) when comparisons are 

made between contiguous States 

with similar populations and similar 

social, economic and political 

conditions - some of these States 

lacking and others retaining capital 

punishment - homicide rates are the 

same and follow the same trend over 

a long period of time; (2) the 

abolition, introduction or 

reintroduction of this penalty is not 

accompanied by the effect on the 

homicide rates that is postulated by 

the advocates of capital punishment; 

(3) even in communities where the 

deterrent effect should be greatest 

because the offender and his victim 

lived there and trial and execution 

were well publicized, homicide rates 

are not affected by the execution; (4) 

the rate of policemen killed by 

criminals is no higher in abolition 

States than in comparable death 

penalty States. Capital punishment, 

then, does not appear to have a 

specific influence on the amount … 

of crime it is supposed to deter 

people from committing.  

 

2. Is the death penalty inherently 

discriminatory? 

 

Another argument often advanced 

against the execution of convicted 

offenders concerns the allegedly 

inherently discriminatory nature of the 

death penalty. According to this 

argument, statistics show that capital 

punishment is more often enforced 

against the poor, members of racial 
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aplică pedeapsa cu moartea. 

Pedeapsa capitală nu pare să aibă o 

influenţă specifică asupra 

numărului... de oameni, pe care ar 

trebui să îi descurajeze de la 

comiterea de infracţiuni. 

 

2. Este pedeapsa cu moartea în 

mod inerent discriminatorie?   

 

Un alt argument adesea avansat 

împotriva executării infractorilor 

condamnaţi, ar fi presupusa natură 

inerent discriminatorie a pedepsei cu 

moartea. În funcţie de acest argument, 

statisticile arată că pedeapsa capitală 

este mai des aplicată împotriva 

săracilor, membrilor minorităţilor 

rasiale şi needucaţilor, mai ales dacă o 

victimă “de culoare albă” este 

implicată. Acest argument este 

important. Într-adevăr, dacă ar fi fost 

posibil de a demonstra, prin 

intermediul probelor statistice, că 

infractorii condamnaţi, care aparţin 

anumitor categorii de populație, sunt 

mai predispuşi decât alţii pentru a fi 

executaţi, atunci poate fi spus că 

punerea în aplicare a pedepsei cu 

moartea poate fi discriminatorie. 

Judecătorul Douglas, de la Curtea 

Supremă a Statelor Unite, a susţinut că 

impunerea şi executarea discriminatorie 

a pedepsei cu moartea, este o dovadă 

suficientă a abuzului inerent al acesteia 

[17], menţionând că:  

O lege care ar declara că cineva 

care ar câştiga mai mult de 50.000 

de dolari ar fi scutit de pedeapsa cu 

moartea, ar cădea în mod clar, la 

fel s-ar întâmpla şi în cazul unei 

legi care ar stipula că negrii, cei 

care niciodată nu au studiat mai 

mult de cinci clase, cei care au făcut 

mai puţin de 3000 dolari pe an, ori 

cei care au fost nepopulari sau 

instabili, ar trebui să fie singurii 

minorities and the uneducated, 

especially if a ‘white’ victim is 

involved. This argument is important. 

Indeed, if it were possible to prove, by 

way of statistical evidence, that 

convicted offenders who belong to 

certain sections of the population are 

more likely than others to be executed, 

then the implementation of the death 

penalty may be said to be 

discriminatory. Associate Justice 

Douglas of the United States Supreme 

Court has argued that the 

discriminatory imposition and 

execution of the death penalty is 

sufficient proof of its inherent 

unfairness[17]: 

A law that stated that anyone 

making more than $50,000 would be 

exempt from the death penalty would 

plainly fall, as would a law that in 

terms said that blacks, those who 

never went beyond the fifth grade in 

school, those who made less that 

$3,000 a year, or those who were 

unpopular or unstable should be the 

only people executed. A law which, 

in the overall view, reaches that 

result in practice has no more 

sanctity than a law which in terms 

provides the same. Thus, these 

discretionary statutes are 

unconstitutional in their operation. 

They are pregnant with 

discrimination, and discrimination 

is an ingredient not compatible with 

the idea of equal protection of the 

laws that is implicit in the ban on 

“cruel and unusual” punishments.  

However, Douglas’s argument is not 

an argument against capital 

punishment. Proponents of this 

argument can only claim that in some 

(perhaps many) cases the criminal 

process leads to the conviction and 

execution of criminals who belong to 

vulnerable sections of the population. 
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oameni executaţi. O lege care, în 

ansamblul său, ajunge la acest 

rezultat în practică, nu este cu nimic 

mai sfântă decât o lege care 

prevede chiar în termenii săi acest 

lucru. Astfel, statutele discreţionare 

sunt neconstituţionale în 

funcţionarea acestor legi. Asemenea 

legi sunt însărcinate cu 

discriminarea şi discriminarea este 

un ingredient incompatibil cu ideea 

de protecţie egală a legilor, care 

implică interzicerea pedepselor 

“crude şi neobişnuite”. 

Cu toate acestea, argumentul lui 

Douglas nu este unul împotriva 

pedepsei capitale. Susţinătorii acestui 

argument pot pretinde doar, că în unele 

(probabil multe) cazuri, procesul penal 

conduce la condamnarea şi executarea 

criminalilor care aparţin unei categorii 

vulnerabile de populaţie. Cu toate 

acestea, această “nedreptate” poate fi 

remediată prin administrarea imparţială 

a justiţiei, prevenind astfel afirmaţia că 

pedeapsa cu moartea este un mijloc 

convenabil de a perpetua forme rasiale 

sau alte forme de discriminare. Un 

proces penal nediscriminatoriu este, de 

asemenea, în acord cu art. 6(1) din 

Pactul internațional privind drepturile 

civile şi politice, care prevede că 

dreptul la viaţă a persoanei trebuie 

protejat prin lege, astfel încât “nimeni 

să nu fie lipsit de viaţa lui în mod 

arbitrar”. 

 

3. Un mod crud şi inuman de a 

muri?  

 

Argumentele de descurajare şi 

discriminare privesc întrebări 

referitoare la fapte. Cu toate acestea, 

răspunsurile la aceste întrebări nu pot 

determina, în mod concludent, dacă 

pedeapsa cu moartea, folosind limbajul 

din art. 7 al Pactului, constituie 

However, this ‘injustice’ may be 

remedied by the impartial 

administration of justice, thereby 

obviating the claim that the death 

penalty is a convenient means to 

perpetuate racial and other forms of 

discrimination. A criminal process 

which is free from discrimination 

would also be in accord with Article 

6(1) of the International Covenant on 

Civil and Political Rights which 

declares that a person’s right to life 

shall be protected by law and that “No 

one shall be arbitrarily deprived of his 

life.” 

 

3.  A cruel and inhumane way of 

dying? 

 

The deterrence and discrimination 

arguments concern questions of fact. 

The answers to these questions, 

however, cannot conclusively 

determine whether the death penalty, 

using the language of Article 7 of the 

Covenant, constitutes “cruel, inhuman 

or degrading treatment or punishment.” 

In any event, as Bedau reminds us, “it 

is not possible to deduce a policy 

conclusion (such as the desirability of 

abolishing the death penalty) from any 

set of factual premises, however 

general and well supported, and 

therefore an argument intended to 

recommend continuing or reforming 

current policy on the death penalty 

must include among its premises one or 

more normative propositions”[18]. 

Many such propositions have been 

debated since World War 2. One of the 

most salient of these propositions 

involves the claim that the death 

penalty is a particularly cruel and 

inhumane way of dying, which forfeits 

the human dignity to which all persons, 

including convicted criminals, are 

entitled. The proposition that no one 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

14 

“tratamente sau pedepse crude, 

inumane ori degradante”. În orice caz, 

aşa cum Bedau ne aminteşte “nu este 

posibil să se deducă o concluzie de 

politică (cum ar fi oportunitatea de 

abolire a pedepsei cu moartea), pentru 

orice set de premise factuale, oricât ar 

fi ele de generale şi bine susţinute, şi, 

prin urmare, un argument destinat să 

recomande continuarea sau reformarea 

politicii curente privind pedeapsa cu 

moartea, trebuie să includă printre 

premisele sale una sau mai multe 

propuneri normative”[18]. Multe astfel 

de propuneri au fost dezbătute de la Al 

Doilea Război Mondial. Una dintre 

cele mai importante dintre aceste 

propuneri, implică afirmaţia că 

pedeapsa cu moartea este un mod 

deosebit de crud şi inuman de a muri, 

care duce la pierderea demnităţii 

umane, drept de care, inclusiv 

infractorii condamnaţi, trebuie să 

beneficieze. Propunerea că nimeni nu 

trebuie supus pedepselor crude şi 

inumane, a fost susţinută puternic de 

judecătorul asociat Brennan, de la 

Curtea Supremă a Statelor Unite. El a 

declarat că moartea este astăzi “o 

pedeapsă neobişnuit de severă, 

neobişnuită în durerea, finalitatea şi 

enormitatea ei”[19]. El a exprimat 

aceleaşi sentimente câţiva ani mai 

târziu, când a spus că “Pentru mine, 

argumentele privind "umanitatea" şi 

"demnitatea" oricărei metode de 

execuţie sponsorizate oficial, 

reprezintă o contradicţie în termeni 

constituţionali”[20]. 

Cu toate acestea, este posibil să se 

apere pedeapsa capitală folosind ca 

temei chiar argumentele judecătorului 

asociat Brennan, şi anume pe motiv că 

această pedeapsă este umană (în 

opoziţie cu inumană). Însă, adversarii 

pedepsei cu moartea susţin, invariabil, 

că închisoarea pe viaţă este o pedeapsă 

shall be subjected to cruel and 

inhumane punishment has been put 

strongly by Associate Justice Brennan 

of the United States Supreme Court. He 

stated that death is today “an unusually 

severe punishment, unusual in its pain, 

in its finality and in its enormity”[19] 

He expressed the same sentiments a 

few years later when he said that “For 

me, arguments about the ‘humanity’ 

and ‘dignity’ of any method of officially 

sponsored executions are a 

constitutional contradiction in 

terms”[20]. 

Nevertheless, it is possible to defend 

capital punishment on the very ground 

on which Associate Justice Brennan 

attacks it, namely on the ground that 

this punishment is humane (as opposed 

to inhumane). Specifically, opponents 

of the death penalty invariably contend 

that life imprisonment is a more 

‘humane’ punishment than death. 

However, it could well be plausibly 

argued that life imprisonment is a less 

humane punishment because it involves 

a life without some of the major 

pleasures such as ‘personal freedom’. 

This point was made by John Stuart 

Mill[21]: 

What comparison can there really 

be, in point of severity, between 

consigning a man to the short pang 

of a rapid death, and immuring him 

in a living tomb, there to linger out 

what may be a long life in the 

hardest and most monotonous toil, 

without any of its alleviations or 

rewards - debarred from all 

pleasant sights and sounds and cut 

off from all earthly hope, except a 

slight mitigation of bodily restraint, 

or a small improvement of diet? 

 If Mill is correct, then his 

argument casts doubts on the familiar 

proposition that capital punishment is 

much harsher than life imprisonment. 
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mult mai 'umană' decât moartea. 

Totuşi, ar putea fi plauzibil de susţinut 

şi faptul că închisoarea pe viaţă este o 

pedeapsă mai puţin umană, pentru că ea 

implică o viaţă fără unele dintre 

plăcerile majore, cum ar fi "libertatea 

personală". Acest punct de vedere a 

fost evidenţiat de John Stuart Mill [21], 

când se întreba:  

Ce comparaţie poate exista într-

adevăr, din punct de vedere al 

severităţii, între condamnarea unui 

om la chinul scurt al unei morţi 

rapide şi închiderea acestuia pe 

viaţă ca într-un mormânt, pentru a 

supravieţui acolo o viaţă lungă, în 

condiţiile cele mai grele şi mai 

monotone, fără alinările sau 

recompensele sale – exclus de la 

toate atracţiile şi sunetele plăcute şi 

îndepărtat de la orice speranţă 

pământească, cu excepţia unei 

uşoare atenuari de imobilizare 

corporală sau o uşoară 

îmbunătăţire a dietei?   

Dacă Mill are dreptate, atunci 

argumentul său aruncă îndoieli asupra 

propunerii familiare că pedeapsa 

capitală este mult mai aspră decât 

închisoarea pe viaţă. De ce atunci, aşa 

de mulţi comentatori consideră această 

propunere ca fiind evidentă? Mill a 

speculat că ea este propagată deoarece 

închisoarea pe viaţă nu conține un 

element de care se tem mulţi, şi anume 

necunoscutul. Cu toate acestea, el a 

insistat că “nu există nici o suferință 

umană care face o impresie asupra 

imaginației, atât de disproporţionată cu 

severitatea reală a acesteia, ca pedeapsa 

cu moartea”[22]. Mill susţine 

argumentul său, de asemenea, prin 

sublinierea faptului că ceea ce poate 

face statul în materie de moarte este de 

a o grăbi. Oamenii mor oricum şi ar 

putea fi aşteptat ca, în multe cazuri, 

procesul de îmbătrânire şi suferinţa, 

Why is it, then, that many 

commentators consider this proposition 

as self-evident? Mill speculated that it 

is propagated because life 

imprisonment does not contain an 

element which is feared by many, 

namely the unknown. Nevertheless, he 

insisted that there “is no human 

infliction which makes an impression 

on the imagination so entirely out of 

proportion to its real severity as the 

punishment of death”[22]. Mill also 

bolstered his argument by emphasising 

that the most a state can do in the 

matter of death is to hasten it. People 

die anyway and it could be expected 

that in many cases, the process of 

ageing and the suffering associated 

with serious illnesses cause more 

bodily suffering than an execution. It 

may even be argued that Mill’s 

argument is more powerful now than in 

his time because science has devised 

methods which guarantee an almost 

painless death. 

Of course, when Mill wrote in 1868, 

prisons were not ‘pleasant’ places. 

Indeed, the prison hardships of his day 

may well have contributed to his belief 

that capital punishment is a more 

‘humane’ punishment than life 

imprisonment. Although modern 

amenities are now routinely available 

in prisons, at least in the Western 

world, Mill’s argument may still have 

some validity in view of the fact that it 

cannot be denied that one’s ‘personal 

freedom’ remains severely curtailed in 

prisons. Mill wrote at a time when ‘life 

imprisonment’ often involved the 

incarceration of convicted criminals for 

the duration of their natural lives. His 

argument is, however, somewhat 

weakened if, as in modern times, 

criminals are released after ten to 

twelve years of imprisonment. The 

enjoyment of ‘personal freedom’ often 
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asociate cu boli grave, pot cauza 

suferinţe corporale mai mari decât o 

execuţie. Se poate chiar susţine că 

argumentul lui Mill este mai puternic 

acum decât în timpul său, deoarece 

ştiinţa a elaborat metode care 

garantează o moarte aproape 

nedureroasă.  

Desigur, atunci când Mill a scris 

acest lucru, în 1868, închisorile nu erau 

un loc aşa de "plăcut". Într-adevăr, 

greutăţile închisorii din zilele lui pot să 

fi contribuit la credința sa, că pedeapsa 

capitală este o pedeapsă mult mai 

“umană” decât închisoarea pe viaţă. 

Deşi facilităţile moderne sunt acum 

disponibile în închisori, cel puţin în 

lumea occidentală, argumentul lui Mill 

poate avea încă valabilitate, având în 

vedere faptul că "libertatea personala" a 

individului rămâne grav redusă în 

închisori. Mill a scris într-un moment 

când "închisoarea pe viaţă" implica, 

adesea, încarcerarea infractorilor 

condamnaţi pe durata vieţii lor 

naturale. Argumentul său este, totuşi, 

oarecum slăbit în cazul în care, ca şi în 

timpurile moderne, criminalii sunt 

eliberaţi după zece-doisprezece ani de 

închisoare. Bucuria "libertăţii 

personale" compensează deseori 

mizeriile şi problemele experienţelor 

personale. Pierderea "libertăţii 

personale" poate explica de ce unii 

criminali “înrăiţi” preferă execuţia în 

locul închisorii[23]. Într-adevăr, dorinţa 

exprimată a unor criminali să fie 

executaţi, intră în conflict cu cerinţele 

aboliţioniştilor. Pentru aceşti criminali, 

nu este atât de importantă capacitatea 

de "a trăi", pe cât este de importantă 

abilitatea de a trăi în libertate. În timp 

ce pedeapsa capitală reduce durata 

existenţei cuiva, închisoarea pe viaţă 

poate fi considerată de ei, la fel de bine, 

ca o condamnare a unei persoane 

pentru a trăi o viaţă fără scop. Mill a 

compensates for the misery and 

problems experienced by people. The 

loss of ‘personal freedom’ may explain 

why some ‘hardened’ criminals prefer 

execution to imprisonment[23]. Indeed, 

the expressed wish of some criminals 

to be executed conflicts with the 

demands of abolitionists. For these 

criminals, it is not so much the capacity 

‘to live’ that is important but the ability 

to live in freedom. While capital 

punishment reduces the duration of 

one’s existence, life imprisonment may 

well be regarded by them as 

condemning a person to live a life 

without purpose. As Mill remarked 

rhetorically, “For what else than 

effeminacy is it to be so much more 

shocked by taking a man’s life than by 

depriving him of all that makes life 

desirable or valuable? Is death, then, 

the greatest of all earthly ills?”[24]. 

Thus, subject to the validity of our 

argument, opponents of the death 

penalty insist that society refrain from 

using an instrument of punishment 

which, using the language of Mill, 

“effects its purposes at a less cost of 

human suffering than any other; which 

while it inspires more terror, is less 

cruel in actual fact than any 

punishment that we should think of 

substituting for it”[25].  

An argument often heard in favour 

of the abolition of capital punishment is 

that occasionally an innocent person is 

executed and that, at least for such a 

person, the death penalty could never 

be regarded as a humane way of dying. 

If a prison sentence or fine had been 

imposed, an innocent person could 

have been rehabilitated and 

compensated. This argument has 

historically been a very powerful one. 

Mr. Gilpin, who was a member of the 

English Parliament, used it to support 

his major point that courts should 
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remarcat retoric, “pentru ce altceva 

decât pentru efeminare (moleşire – 

n.r.), este de a fi mult mai şocat de a lua 

viaţa unui om, decât de privarea lui de 

tot ceea ce este de dorit sau valoros în 

viaţă? Atunci, este moartea cel mai 

mare rău dintre toate relele 

pământeşti”?[24]. Astfel, sub rezerva 

valabilităţii argumentului nostru, 

adversarii pedepsei cu moartea insistă 

ca societatea să se abţină de la 

utilizarea acestui instrument de 

pedeapsă care, având în vedere cele 

spuse de Mill, “conduce la un cost mai 

mic de suferinţă umană decât oricare 

alta, şi care, în timp ce inspiră mai 

multă teroare, este mai puţin crudă în 

realitate decât orice pedeapsă la care ar 

trebui să ne gândim să o înlocuim pe 

aceasta”[25]. 

Un argument frecvent auzit în 

favoarea abolirii pedepsei capitale, este 

acela că ocazional o persoană 

nevinovată este executată şi că, cel 

puţin pentru o astfel de persoană, 

pedeapsa cu moartea nu ar putea fi 

niciodată privită ca un mod uman de a 

muri. În cazul în care o pedeapsă cu 

închisoarea sau cu amendă a fost 

aplicată, o persoană nevinovată ar fi 

putut fi reabilitată şi compensată. Acest 

argument a fost unul istoric, foarte 

puternic. Dl. Gilpin, care a fost 

membru al Parlamentului englez, l-a 

folosit pentru a sprijini punctul lui 

major de vedere, conform căruia 

instanţele judecătoreşti trebuie să ezite 

în aplicarea unui astfel de verdict 

irevocabil [26]. Opinia sa particulară, 

pare să fi fost fondată pe premisa că 

toate fiinţele umane, chiar şi criminale, 

pot fi îndreptate şi reabilitate 

acordându-le însă o grijă suficientă. 

Pedeapsa cu moartea restrânge această 

posibilitate, şi atunci când este impusă 

societatea este cea care pierde.  

Cu toate acestea, în dezvoltarea 

hesitate to impose such an irrevocable 

verdict[26]. His particular concern 

seems to have been premised in the 

faith that all human beings, even 

criminals, can be improved and 

rehabilitated given sufficient care. The 

death penalty curtails that possibility 

and when it is imposed, society is the 

loser. 

However, in developing his 

argument, Gilpin surely assumes the 

absence of a miscarriage of justice. His 

point is that the execution of even 

correctly convicted criminals results in 

society’s inability to rehabilitate these 

criminals. Hence, Gilpin’s point does 

tell against capital punishment because 

the administration of criminal justice, 

even in an ideal world, is unlikely to be 

perfect because it is managed by 

humans who, by their nature, are 

fallible. Therefore, the likelihood that 

an innocent person is executed, whilst 

remote, is nevertheless real. Gilpin’s 

argument would be even stronger if 

criminals were incorrectly convicted as 

a consequence of the utilisation of 

deficient or incorrect criminal 

procedures.  

In contrast, international lawyer, 

Igor Primorac, attempts to argue in 

favour of capital punishment by 

concentrating merely on incorrectly 

convicted people when he points out 

that conviction following the utilisation 

of incorrect procedures “does not tell 

against capital punishment itself, but 

against something else: the existing 

procedures for trying capital cases”. He 

says[27]:  

Miscarriages of justice which result 

in innocent people being sentenced 

to death and executed can and do 

happen, even in the criminal law 

systems in which greatest care is 

taken to ensure that it never comes 

to that. But this is not something that 
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argumentului său, Gilpin presupune cu 

sigurantă absenţa unei eroari judiciare. 

Punctul lui de vedere este acela că 

executarea infractorilor condamnaţi, 

chiar în mod corect, rezultă din 

incapacitatea societăţii de a reabilita 

aceşti criminali. Prin urmare, Gilpin 

este împotriva pedepsei capitale, 

deoarece administrarea justiţiei penale, 

chiar şi într-o lume ideală, este puţin 

probabil să fie perfectă, pentru că este 

gestionată de oameni care, prin natura 

lor, sunt supuşi greșelii. Aşadar, 

probabilitatea ca o persoană nevinovată 

să fie executată, chiar dacă este mică, 

cu toate acestea este reală. Argumentul 

lui Gilpin ar fi chiar mai puternic, în 

cazul în care criminalii au fost 

condamnați incorect, ca urmare a 

utilizării unor proceduri penale 

deficitare sau incorecte.   

În schimb, avocatul internaţional 

Igor Primorac, încearcă să argumenteze 

în favoarea pedepsei capitale 

concentrându-se numai pe oamenii 

incorect condamnaţi, atunci când 

afirmă că, condamnarea obţinută prin 

utilizarea de proceduri incorecte "nu 

spune nimic împotriva pedepsei 

capitale în sine, ci împotriva altui fapt, 

respectiv: procedurile existente pentru 

judecarea cazurilor capitale". Astfel, el 

spune că[27]: 

Erori judiciare, care au ca rezultat 

faptul ca oameni nevinovaţi să fie 

condamnaţi la moarte şi executaţi, 

se pot întâmpla chiar şi în sistemele 

de drept penal în care cea mai mare 

grijă este luată pentru a se garanta 

că niciodată nu se va produce o 

asemenea eroare. Dar acest lucru 

nu este ceva care decurge din 

natura intrinsecă a instituţiei 

pedepsei capitale; aceasta rezultă 

din deficienţe, limitări şi 

imperfecţiuni ale procedurilor de 

drept penal. Aşa că aceste erori ale 

stems from the intrinsic nature of the 

institution of capital punishment; it 

results from deficiencies, limitations, 

imperfections of the criminal law 

procedures in which this punishment 

is meted out. So these errors of 

justice do not demonstrate the need 

to do away with capital punishment; 

they simply make it incumbent upon 

us to do everything possible to 

improve even further the procedures 

of meting it out. 

 

4.  Proportionality or reciprocity? 

 

In his article, Primorac proceeds to 

discuss the redistributive theory 

according to which capital punishment 

is an appropriate and proportionate 

response to the willful and illegal 

taking of a life. He argues that, if 

capital punishment for killing a person 

were abolished, then any other 

punishment for killing a person would 

no longer be proportionate to the crime. 

He opines that “this demand to do away 

with capital punishment altogether ...  

is actually a demand to give a 

privileged position to murderers as 

against all other offenders, big and 

small”[28]. He continues[29]:  

For if we acted upon the demand, 

we would bring about a situation in 

which proportionate penalties would 

be meted out for all offenses, except 

for murder. Murderers would not be 

receiving the only punishment truly 

proportionate to their crimes, the 

punishment of death, but some other 

lighter, and thus disproportionate, 

penalty. All other offenders would 

be punished according to their 

deserts, only murderers would be 

receiving less than they deserve. In 

all other cases of the gravest of 

offenses, the crime of murder, justice 

would not be carried out in full 
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justiţiei nu demonstrează 

necesitatea de a înlătura pedeapsa 

capitală; aceasta pur şi simplu 

trebuie să ne determine să facem tot 

posibilul pentru a îmbunătăţi şi mai 

mult procedurile.  

 

4. Proporționalitate sau 

reciprocitate? 

 

În articolul său, Primorac continuă 

să discute teoria redistributivităţii, 

conform căreia pedeapsa capitală este 

un răspuns adecvat și proporțional 

pentru luarea intenţionată şi ilegală a 

unei vieţi. El susţine că, dacă se 

desfiinţează pedeapsa cu moartea 

pentru uciderea unei persoane, atunci 

orice altă pedeapsă pentru uciderea 

unei persoane nu ar mai fi 

proporţională cu crima comisă. Astfel, 

acesta consideră că "cererea de a 

exclude pedeapsa capitală întru totul... 

constituie de fapt o cerere pentru a oferi 

o poziţie privilegiată criminalilor, faţă 

de toţi ceilalţi infractori, mari şi mici" 

[28]. El continuă astfel [29]:  

Pentru că dacă am acţiona asupra 

cererii (de abolire a pedepsei 

capitale – n.r.), am avea de a face 

cu o situaţie în care sancţiunile ar fi 

proporţionale pentru toate 

infracţiunile, cu excepţia celor 

pentru crimă. Criminalii nu ar mai 

primi pedepse cu adevărat 

proporționale cu crimele lor, 

pedeapsa cu moartea, ci unele mai 

uşoare, şi, prin urmare, 

disproporţionate faţă de pedeapsa 

meritată. Toti ceilalţi infractori ar fi 

pedepsiţi corespunzător faptei lor, 

numai criminalii ar primi mai puţin 

decât merită. În toate cazurile de 

infracțiuni grave, cum este 

omuciderea, justiția nu ar fi 

efectuată într-o măsură deplină. 

Este o mare şi tragică eroare 

measure. It is a great and tragic 

miscarriage of justice when an 

innocent man is mistakenly 

sentenced to death and executed; but 

systematically giving murderers 

advantage of this kind over all other 

offenders would also be a grave 

injustice.  

In addition, Primorac’s point could 

be strengthened by arguing that  capital 

punishment, rather than indicating 

disrespect for life, shows regard for 

human life because criminals are 

executed for inflicting ‘suffering’ on 

others and for violating one’s bodily 

integrity. Just as imprisonment for 

stealing does not show want of respect 

for ‘personal freedom’ in general, so 

capital punishment does not denigrate 

the importance of life when someone is 

executed following a final judgment 

rendered by a competent court. Indeed, 

it shows that society regards ‘life’ as 

extremely valuable by adopting the rule 

that he who willfully violates the right 

to life of another, forfeits it for himself. 

Nevertheless, Primorac’s argument 

that “proportionate penalties would be 

meted out for all offenses, except for 

murder”[30] overlooks the criteria or 

standards by which it is possible to 

ascertain ‘proportionality’. Indeed, by 

what standard is it proportionate that a 

thief or rapist be punished with 

imprisonment rather than some more 

‘reciprocal’ punishment? Similarly, 

imprisonment as a punishment for 

murder is no less proportionate than 

imprisonment for theft or rape, or any 

other crime, with the possible 

exception of kidnapping which 

deprives the victim of freedom in a 

reciprocal manner. Thus, one may well 

disagree with Primorac when he states 

that the death penalty is “the only 

punishment truly proportionate” to the 

crime of murder.  
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judiciară, atunci când un om 

nevinovat este condamnat eronat la 

moarte şi executat; dar oferind 

sistematic criminalilor acest tip de 

avantaj faţă de ceilalţi infractori ar 

fi, de asemenea, o gravă nedreptate. 

În plus, punctul de vedere al lui 

Primorac ar putea fi consolidat 

argumentând că pedeapsa capitală, mai 

degrabă decât să indice lipsă de respect 

pentru viaţă, priveşte spectacolul pentru 

menţinerea vieţii umane, deoarece 

criminalii sunt executaţi pentru 

cauzarea de "suferinţă" şi pentru 

încălcarea integrităţii corporale a altora. 

Aşa cum închisoarea pentru furt nu 

arată lipsă de respect pentru "libertate 

personală" în general, tot la fel 

pedeapsa capitală nu denigrează 

importanţa vieţii, atunci când cineva 

este executat ca urmare a unei hotărâri 

definitive pronunţată de o instanţă 

competentă. Într-adevăr, se arată că 

societatea priveşte "viaţa" ca fiind 

extrem de valoroasă, prin adoptarea 

regulii că cel care încalcă în mod voit 

dreptul la viaţă al altuia, îşi pierde 

propriul drept la viaţă. 

Totuşi, argumentul lui Primorac că 

"sancțiuni proporționale ar fi aplicate 

pentru toate infracțiunile, cu excepția 

crimelor" [30] trece cu vederea 

criteriile sau standardele prin care este 

posibil să se verifice 

"proporţionalitatea". Într-adevăr, prin 

ce standarde este proporţional ca un hoţ 

sau violator să fie pedepsit cu 

închisoare, şi nu mai degrabă cu unele 

pedeapse mai "reciproce"? În mod 

similar, închisoarea ca pedeapsă pentru 

crimă, nu este mai puţin proporţională 

decât închisoarea pentru furt, pentru 

viol sau pentru orice alte infracţiuni, cu 

posibila excepţie în cazul răpirii care 

privează victima de libertate într-o 

manieră reciprocă. Astfel, se poate să 

nu fim de acord cu Primorac, atunci 

Primorac’s point, that capital 

punishment is the only truly 

proportionate punishment for the crime 

of murder, is not really an argument 

about proportionality at all. 

Proportionality is a matter of judgment 

and what is proportional will vary 

according to the social expectations 

within a society. It is also difficult to 

see how the death penalty is any more 

proportional as a punishment in the 

case of murder than is a term of 

imprisonment in the case of rape. It is 

possible that Primorac does not mean 

that the death penalty is a proportionate 

punishment in the case of murder. 

Rather, the reason that the death 

penalty seems to fit the crime of 

murder is because it is a punishment 

that fits the crime according to the 

principle of reciprocity. 

The death penalty is reciprocal in 

the case of murder because the life of 

the murderer is taken as a matching 

exchange for the life of the victim. Of 

course, there can be no exact match if 

the murderer had more than one victim, 

but the match between the crime and 

the punishment is rational according to 

the principle of reciprocity which also 

underlies the concept of just restitution. 

But while the idea that the state is 

justified in taking the life of a murderer 

as a reciprocal punishment in the case 

of the crime of murder, the reciprocity 

logic breaks down in the case of other 

crimes. While perhaps imprisonment as 

a punishment for kidnapping has appeal 

according to the reciprocity principle, 

the idea that the state might confiscate 

the goods of a thief is unappealing 

where the thief is penniless and it 

would be revolting to the sensibilities 

of many to suggest that the rape of a 

rapist is the appropriate reciprocal 

punishment for that crime. Still, the 

idea of reciprocity which underlies the 
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când el afirmă că pedeapsa cu moartea 

este "singura pedeapsă proporțională cu 

adevărat" pentru infracţiunea de omor. 

Punctul de vedere al lui Primorac, 

conform căruia pedeapsa capitală este 

cu adevărat singura pedeapsă 

proporțională pentru infracţiunea de 

omor, nu este cu adevărat un argument 

cu privire la toate proporţionalităţile. 

Proporţionalitatea este o chestiune de 

judecată şi ceea ce este proporţional va 

varia în funcţie de aşteptările sociale 

dintr-o societate. De asemenea, este 

dificil de a vedea cum pedeapsa cu 

moartea este mai proporţională ca 

pedeapsă în cazul unui omor, decât este 

pedeapsa cu închisoare pentru un caz 

de viol. Este posibil ca Primorac să nu 

fi vrut să spună că pedeapsa cu moartea 

înseamnă o pedeapsă proporțională în 

cazul unui omor. Mai curând, raţiunea 

pentru care pedeapsa cu moartea pare a 

se potrivi infracţiunii de omor, este 

aceea că este o pedeapsă care se 

potriveşte crimei, conform principiului 

reciprocității. 

Pedeapsa cu moartea este reciprocă 

în cazul omorului, pentru că viaţa 

criminalului este luată ca un schimb 

potrivit pentru luarea vieţii victimei. 

Desigur, nu poate exista nici o potrivire 

exactă în cazul în care criminalul a avut 

mai mult de o victimă, dar potrivirea 

dintre crimă şi pedeapsă este raţională, 

în conformitate cu principiul 

reciprocităţii, care, de asemenea, stă la 

baza conceptului de compensaţie 

dreaptă. Dar, în timp ce ideea că statul 

este justificat în a lua viaţa unui 

criminal, ca pedeapsă reciprocă, în 

cazul infracţiunii de omor, logica 

reciprocităţii se descompune în cazul 

altor infracţiuni. Astfel, probabil, în 

timp ce închisoarea ca pedeapsă pentru 

răpire are o logică în conformitate cu 

principiul reciprocităţii, ideea că statul 

poate confisca bunurile unui hoţ este 

idea of restitution does explain, at least 

to some extent, why the possibility of 

reinstating the death penalty in the case 

of some violent and premeditated 

murders is never completely 

extinguished. 

 

5.  Cruel and unusual punishment  

 

We referred earlier to Associate 

Justice Brennan’s idea that capital 

punishment is always inhumane. His 

underlying argument against the death 

penalty was that is was unconstitutional 

because the imposition of the death 

penalty is unusually severe and its 

infliction is painful. Because the death 

penalty is severe and painful, it is also 

cruel. The death penalty is said to be 

unusual because it is more final than 

any other punishment imposed by 

courts in the United States.  But 

Associate Justice Brennan did not fully 

support his conclusions about the 

unusualness and cruelty of the death 

penalty. He left those reading his 

judgments to accept that these 

characteristics of the death penalty 

were either self-evident or a reasonable 

conclusion when the death penalty was 

compared with other penalties 

ordinarily imposed under criminal laws 

in the United States. However, the 

validity of both of these conclusions is 

questionable. 

The two words upon which 

Associate Justice Brennan relied to 

conclude that the death penalty was 

unconstitutional in the United States 

were, again, the words ‘cruel’ and 

‘unusual’. 

Both of these words are adjectives. 

They describe the characteristics a 

punishment must have to be prohibited 

under the Eight Amendment to the 

United States Constitution. Because 

they are adjectives which describe the 
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neatrăgătoare în cazul în care hoţul este 

fără nici un ban, şi, de asemenea, ar fi 

revoltător la sensibilitǎţile multora, a 

sugera că violarea unui violator este 

pedeapsa reciprocă potrivită pentru 

această infracţiune. Oricum, ideea de 

reciprocitate care stă la baza ideii de 

compensaţie explică, cel puțin într-o 

oarecare măsură, de ce posibilitatea de 

a restabili pedeapsa cu moartea, în 

cazul unor crime violente şi 

premeditate, nu este niciodată complet 

stinsă.   

 

5. O pedeapsă crudă şi 

neobişnuită 

 

Ne-am referit anterior la ideea 

judecătorului asociat Brennan, conform 

căreia pedeapsa capitală este 

întotdeauna inumană. Argumentul său 

de bază împotriva pedepsei cu moartea 

a fost că este neconstituţională, pentru 

că impunerea pedepsei cu moartea este 

neobişnuit de severă şi aplicarea 

acesteia este dureroasă. Deoarece 

pedeapsa cu moartea este severă şi 

dureroasă, ea este, de asemenea, şi 

crudă. Pedeapsa cu moartea este 

considerată a fi neobişnuită, pentru că 

ea este mult mai finală decât orice altă 

pedeapsă impusă de instanţele din 

Statele Unite.  Dar, judecătorul asociat 

Brennan nu a susținut în totalitate 

concluziile sale, cu privire la insolitul și 

cruzimea pedepsei cu moartea. El i-a 

lăsat pe cei care citesc judecățile sale să 

accepte faptul că aceste caracteristici 

ale pedepsei cu moartea, fie au fost de 

la sine înțelese, fie reprezintă o 

concluzie rezonabilă, atunci când 

pedeapsa cu moartea a fost comparată 

cu alte pedepse obişnuite, impuse în 

temeiul legislației penale din Statele 

Unite ale Americii. Totuşi, valabilitatea 

ambelor concluzii este discutabilă. 

Cele două cuvinte pe care se 

characteristics a punishment must have 

to be unconstitutional, they necessitate 

the making of a judgment and the 

process of judging requires the judge to 

weigh or balance a punishment against 

something else. In this regard, 

Associate Justice Brennan’s conclusion 

fails to explain what the death penalty 

should be compared with in order to 

determine that it is ‘cruel’ and 

‘unusual’. He weighed this punishment 

against the value and dignity of every 

human life, and particularly the life of 

the would-be victim of the death 

penalty. His justification for weighing 

the cruelty of the death penalty against 

the value of any human life was 

grounded in the value of every human 

life implicit in the United States 

Constitution and reiterated in modern 

international human rights law, 

including Article 6(1) of the 

International Covenant on Civil and 

Political Rights according to which 

“Every human being has the inherent 

right to life”.  But is it self-evidently 

obvious that the value of every human 

life is either the only valid subject for 

this comparison or indeed, the right 

subject for this comparison? 

There are a number of other possible 

ways to judge whether the death 

penalty is cruel and unusual and those 

other ways do not depend on the 

imputation of an absolute and 

irrevocable value for every human life 

as seems implicit in Associate Justice 

Brennan’s argument.  Other possible 

ways to judge whether a punishment is 

cruel or unusual include weighing the 

use of the death penalty in other 

jurisdictions, including other 

jurisdictions in the United States; 

weighing the death penalty against 

decisions that the murderer took in his 

own life in accordance with the 

reciprocity principle; and weighing the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

23 

bazează judecătorul asociat Brennan, 

pentru a concluziona că pedeapsa cu 

moartea a fost neconstituţională în 

Statele Unite, au fost din nou cuvintele 

"crud" şi "neobişnuit". 

Ambele aceste cuvinte sunt 

adjective. Ele descriu caracteristicile pe 

care o pedeapsă trebuie să le aibă, 

pentru a fi interzisă în temeiul 

amendamentului opt al Constituţiei 

Statelor Unite. Deoarece acestea sunt 

adjective care descriu caracteristicile pe 

care o pedeapsă trebuie să le aibă 

pentru a fi neconstituţională, ele 

necesită luarea unei hotărâri 

judecătoreşti şi acest proces de jurizare 

necesită ca judecătorul să cântărească 

sau să echilibreze o pedeapsă faţă de 

altele. În această privinţă, concluzia 

judecătorului asociat Brennan nu 

reuşeşte să explice cu ce altceva ar 

trebui comparată pedeapsa cu moartea, 

pentru a determina că este "crudă" şi 

"neobişnuită". El a cântărit această 

pedeapsă faţă de valoarea şi demnitatea 

fiecărei vieţi umane, şi în particular 

viaţa pretinsei victime condamnate la 

moarte. Justificarea lui pentru 

aprecierea cruzimii pedepsei cu 

moartea faţă de valoarea oricărei vieţi 

omeneşti, a fost întemeiată pe valoarea 

fiecărei vieţi umane, exprimată în 

Constituţia Statelor Unite şi reiterată în 

legislaţia internaţională modernă 

referitoare la drepturile omului, 

inclusiv în art. 6(1) din Pactul 

Internaţional Privind Drepturile Civile 

şi Politice, potrivit căruia "fiecare fiinţă 

umană are dreptul inerent la viaţă".  

Dar este clar, în mod evident, că 

valoarea fiecărei vieţi umane este fie 

singurul subiect valabil pentru această 

comparaţie, fie într-adevăr, subiectul 

corect pentru această comparaţie? 

Există o serie de alte moduri 

posibile de a judeca dacă pedeapsa cu 

moartea este crudă și neobișnuită, iar 

life of the victim against the life of the 

murderer, similarly in accordance with 

the reciprocity principle. If these other 

ways of judging, whether the 

imposition of the death penalty is 

relatively cruel and unusual, are 

applied, it is difficult to accept 

Associate Justice Brennan’s 

conclusion. Indeed, his conclusion 

seems to require the placement of an 

absolute or infinite value on each 

human life, including that of a 

convicted murderer. While 

international human rights instruments 

certainly do place a high value on 

human life, it is not self-evidently clear 

that any existing human society accepts 

that human life has an absolute value. 

Two simple examples drawn without 

elaboration from tort law and the 

international law relating to just war 

demonstrate that point quite simply. 

For if human life did have an absolute 

value, tort law would not make 

distinctions between the earning 

capacities of different victims and there 

would be no justification in 

international law for the taking of even 

one life in any war, whether that war 

was objectively adjudged just or not. 

If it is accepted that human life does 

not have an absolute value under most 

legal systems, then the death penalty 

can only be adjudged cruel and unusual 

if it is compared with alternative 

penalties that might be imposed. The 

examples for comparison which we 

suggested above included the weighing 

of the value that the convicted 

murderer himself places upon human 

life as demonstrated in his actions in 

committing a particular murder, or the 

value which is placed upon the life of a 

murderer in another jurisdiction. 

The first example clearly invokes 

the reciprocity principle. If the 

convicted murderer has been adjudged 
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aceste alte moduri nu depind de 

imputarea unei valori absolute și 

irevocabile pentru fiecare viață umană, 

așa cum pare implicită în argumentul 

judecătorului asociat Brennan. Alte 

modalități posibile de a judeca dacă o 

pedeapsă este crudă sau neobișnuită, 

includ compararea utilizării pedepsei 

cu moartea în alte jurisdicții, inclusiv 

alte jurisdicții din Statele Unite; de 

apreciere a pedepsei cu moartea faţă de 

deciziile pe care criminalul le-a luat în 

propria lui viață, în conformitate cu 

principiul reciprocității; și punerea în 

balanţă a vieții victimei faţă de viaţa 

criminalului, în mod similar, în 

conformitate cu principiul 

reciprocității. Dacă aceste alte moduri 

de a judeca, dacă impunerea pedepsei 

cu moartea este relativ crudă și 

neobișnuită, sunt aplicate, este dificil să 

acceptăm concluzia judecătorului 

asociat Brennan. Într-adevăr, concluzia 

lui pare să necesite plasarea unei valori 

absolute sau infinite pe fiecare viaţă 

umană, inclusiv pe viaţa unui criminal 

condamnat. În timp ce instrumentele 

internaționale în domeniul drepturilor 

omului, în mod cert, pun un mare preţ 

pe viața umană, nu este clar în mod 

evident faptul că orice societate umană 

existentă acceptă că viața umană are o 

valoare absolută. Două exemple simple 

trase, fără elaborare, din dreptul 

răspunderii civile delictuale și din 

dreptul internațional cu privire la 

războiul just, demonstrează acest punct 

de vedere, pur și simplu. Căci dacă 

viața umană ar fi avut o valoare 

absolută, dreptul răspunderii civile 

delictuale nu ar face distincții între 

capacitățile de câștig ale diferitelor 

victime, și nu ar exista nici o justificare 

în dreptul internațional pentru luarea 

chiar și a unei singure vieți, în orice 

război, chiar dacă acest război a fost 

pur şi simplu în mod obiectiv adjudecat 

to have committed a particularly brutal 

and uncompassionate murder, the 

reciprocity principle suggests that it is 

difficult for that murderer to complain 

of cruel or unusual punishment if his 

own life is taken, especially if the 

sentence of death is carried out in a 

more humane way than was the 

murder.  If other states in the world or 

in a federal jurisdiction like the United 

States routinely carry out the death 

penalty, it also seems difficult to argue 

that such punishments for the crime of 

murder are unusual. Yet, this logic does 

not explain why there remains a sense 

that reciprocity and commonality alone 

are not enough to justify the imposition 

of the death penalty. What explains this 

residual idea that the death penalty is 

still cruel and unusual punishment, 

even if it is accepted that human life 

does not have absolute value and that 

the death penalty can be justified on 

grounds of reciprocity and 

commonality? In our opinion, the 

reason for this reservation has to do 

with the abundant examples of 

untrustworthy murder convictions that 

have come to light since the advent of 

DNA analysis in forensic pathology. 

 

6. Untrustworthy murder 

convictions 

 

DNA proof, that a particular 

individual did not commit a crime for 

which he was convicted, has 

demonstrated that the best criminal 

justice system man can devise is less 

than perfect[31]. In these cases, the fact 

that a judge or jury was satisfied 

beyond any reasonable doubt of the 

accused’s guilt is no consolation at all. 

Indeed, most people are revolted by the 

idea that an incorrect criminal 

conviction should stand once it has 

been disproved. Many times, the 
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sau nu. 

În cazul în care se admite că viaţa 

omului nu are o valoare absolută, 

aspect valabil în cele mai multe sisteme 

juridice, atunci pedeapsa cu moartea 

poate fi adjudecată ca fiind crudă şi 

neobişnuită, doar dacă aceasta este 

comparată cu pedepse alternative, care 

ar putea fi impuse. Exemplele pentru 

comparaţie, pe care le-am sugerat mai 

sus, au inclus aprecierea valorii că 

însuşi criminalul condamnat se situează 

deasupra vieţii umane, aşa cum a 

demonstrat în acţiunile sale, prin 

comiterea unei crime deosebite, sau a 

valorii pe care este plasată durata de 

viaţă a unui criminal într-o altă 

jurisdicţie. 

Primul exemplu invocă în mod clar 

principiul reciprocităţii. Dacă 

criminalul a fost condamnat pentru 

comiterea unei crime deosebit de 

brutale şi nemiloase, principiul 

reciprocităţii sugerează că este dificil 

pentru acel criminal să se plângă de o 

pedeapsă crudă sau neobişnuită, dacă îi 

este luată propria viaţă, în special dacă 

sentinţa morţii este executată într-un 

mod mai uman decât a fost crima. În 

cazul în care în alte state din lume sau 

într-o jurisdicţie federală, cum este cea 

din Statele Unite, pedeapsa cu moartea 

este considerată o rutină, de asemenea, 

pare dificil de a susţine că astfel de 

pedepse pentru infracţiunea de omor 

sunt neobişnuite. Totuşi, această logică 

nu explică de ce există, încă, un 

sentiment că reciprocitatea şi 

similitudinea, singure, nu sunt 

suficiente pentru a justifica impunerea 

pedepsei cu moartea. Cum se explică 

totuşi această idee reziduală, conform 

căreia pedeapsa cu moartea este încă o 

pedeapsă crudă şi neobişnuită, chiar 

dacă se admite că viaţa omului nu are 

valoare absolută şi că pedeapsa cu 

moartea poate fi justificată pe motiv de 

reciprocity principle discussed above 

has resulted not only in the prompt 

release of someone unjustly convicted, 

but in the payment of state 

compensation to the victim for loss of 

quality of life and income suffered by 

the imposition of the punishment. But 

such restitution to the victim of a state 

mistake is not possible in cases where 

the death penalty has been carried out. 

Because we cannot ever be certain 

completely that there has been no 

mistake behind any conviction, can so 

final a punishment as the death penalty 

ever be justified? 

Solutions to this remaining objection 

to the death penalty are not readily 

forthcoming. The suggestion that the 

death penalty should only be imposed 

when the circumstances of the murder 

were particularly aggravated is 

unhelpful since it does not answer the 

heart of this residual objection, for the 

aggravation does not rebut the 

possibility that the conviction may later 

be proven to be incorrect. And the 

suggestion that the death penalty 

should only be carried out in cases 

where the conviction relied on eye 

witness testimony, rather than 

circumstantial evidence is not helpful 

either since many studies have 

demonstrated that eye witness 

testimony is no more reliable than any 

other testimony. Perhaps this leaves 

those cases where the convicted 

murderer has confessed the crime or, 

without confession, expresses the wish 

for execution to end the hopelessness 

he feels in life imprisonment. But even 

these cases do not provide a complete 

answer to the quandary since the 

confession or hopelessness do not 

remove the possibility of later proof 

that this conviction was an error. 

Do these objections finally 

determine that the death penalty can 
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reciprocitate şi similitudine? În opinia 

noastră, motivul pentru care există 

această rezervă, are de-a face cu 

exemplele abundente de condamnări 

injuste pentru crimă, care au ieşit la 

lumină de la apariţia analizei ADN-ului 

în patologia medico-legală.  

 

6. Condamnări pentru omor 

nedemne de încredere  

 

Dovada ADN, că o anumită 

persoană nu a comis crima pentru care 

a fost condamnată, a demonstrat faptul 

că cel mai bun sistem de justiţie penală 

este mai puţin decât perfect [31]. În 

aceste cazuri, faptul că un judecător sau 

juriu a fost satisfăcut de vinovăţia 

acuzatului, mai presus de orice îndoială 

rezonabilă, nu reprezintă deloc o 

consolare. Într-adevăr, cei mai mulţi 

oameni sunt revoltaţi de ideea că o 

condamnare penală incorectă ar trebui 

să fie suportată, după ce aceasta a fost 

infirmată. De multe ori, principiul 

reciprocităţii discutat mai sus, a avut ca 

rezultat nu numai eliberarea promptă a 

cuiva condamnat pe nedrept, dar şi 

plata unei compensaţii de stat victimei, 

pentru pierderea calităţii vieţii şi a 

venitului, suferite de impunerea 

pedepsei. Dar o astfel de restituire, unei 

victime a greşelii de stat, nu mai este 

posibilă în cazurile în care pedeapsa cu 

moartea a fost executată. Deoarece nu 

putem fi niciodată siguri, în totalitate, 

că nu a existat nici o greşeală în spatele 

oricărei condamnări, poate ca o 

pedeapsă aşa de finală, cum este 

pedeapsa cu moartea, să fie vreodată 

justificată? 

Soluţii pentru această obiecţie 

rămasă referitoare la pedeapsa cu 

moartea, nu vor apărea aşa de uşor în 

viitorul apropiat. Sugestia, că pedeapsa 

cu moartea ar trebui impusă numai 

atunci când circumstanţele crimei au 

never be justified? The answer is ‘no’ 

and the reason for this negative answer 

again rests in the underlying value 

which we place upon human life. If, 

like Associate Justice Brennan, we 

place an absolute value upon human 

life, then even the smallest possibility 

that a conviction might be later proven 

incorrect demands that the death 

penalty not be imposed. But if our law 

does not accept the proposition that 

human life has absolute value, then we 

can justify the death penalty if we have 

followed our criminal procedures as 

carefully as we can. Perhaps we will 

feel it is more justified if it is delayed 

for a period of time to allow an 

independent post-conviction 

exploration of the possibility of error in 

the conviction. But even without such a 

delay, our law can justify final 

punishment so long as it accepts that no 

human life has absolute value. 

 

7.  The death penalty in Australia 

 

Although Australia has 

progressively abolished the death 

penalty as a form of punishment 

available for any crime[32], that legal 

mindset is not technically irrevocable. 

For though the last death sentence in 

Australia was carried out in Victoria in 

1967 [33] and the theoretical 

availability of the death penalty as a 

punishment for any crime in any 

federal jurisdiction was abolished in 

1973 [34], public sentiment in favour 

of the death penalty still resurfaces 

from time to time when atrocious 

crimes take place. Cases in point 

include the Milat Backpacker Murders, 

the Martin Bryant Port Arthur massacre 

and the publicly expressed opinion of 

two Australian Prime Ministers in 

connection with the Bali Terrorist 

Bombing in Indonesia [35]. But even 
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fost deosebit de agravante este 

nefolositoare, deoarece acesta nu 

răspunde la această obiecţie reziduală, 

conform căreia agravarea nu respinge 

posibilitatea ca acea condamnare să 

poate fi dovedită mai târziu a fi 

incorectă. Şi sugestia, că pedeapsa cu 

moartea ar trebui să fie executată 

numai în cazurile în care condamnarea 

se bazează pe mărturia unui martor, 

mai degrabă decât pe dovezi 

circumstanţiale, nu este de ajutor, 

deoarece numeroase studii au 

demonstrat că mărturia martorilor 

oculari nu este mai fiabilă decât orice 

altă mărturie. Poate că  pedeapsa cu 

moartea ar putea fi aplicată, în acele 

cazuri în care criminalul condamnat şi-

a mărturisit crima sau, fără a mărturisi, 

şi-a exprimat dorinţa unei execuţii, 

pentru a pune capăt lipsei de speranţă 

pe care el o simte în închisoarea pe 

viaţă. Dar chiar şi aceste cazuri nu 

oferă un răspuns complet la dilemă, 

deoarece confesiunea sau lipsa de 

speranţă nu elimină posibilitatea ca mai 

târziu o dovadă să demonstreze că acea 

condamnare a fost o eroare. 

Arată aceste obiecţii în cele din 

urmă că pedeapsa cu moartea nu poate 

fi niciodată justificată? Răspunsul este 

"nu" şi motivul pentru acest răspuns din 

nou negativ, se bazează pe valoarea de 

bază care se pune pe viaţa umană. 

Dacă, exact ca judecătorul asociat 

Brennan, am plasa o valoare absolută 

asupra vieţii umane, atunci chiar şi cea 

mai mică posibilitate că o condamnare 

ar putea fi mai târziu dovedita 

incorectă, cere ca pedeapsa cu moartea 

să nu se impună. Dar dacă legea 

noastră nu acceptă propunerea că viaţa 

umană are valoare absolută, atunci 

putem justifica pedeapsa cu moartea, 

dacă am urmat procedurile penale cât 

de atent am putut. Poate că vom simţi 

că este mai justificată dacă aceasta este 

these cases have not generated enough 

favourable public sentiment to generate 

a bill in any legislature even proposing 

the resurrection of such penalty[36]. So 

why does this theoretical possibility 

still interest the media and academic 

commentators, and does Australian 

constitutional law countenance that 

possibility? 

While Australia has declined to 

introduce a Bill of Rights most recently 

in 2010, that apparently American 

formulation against ‘cruel and unusual 

punishment’ still has constitutional 

provenance in Australia. For that 

language formed part of the English 

Bill of Rights in 1689, at the same time 

as the wars of religion were settled in 

that country with the introduction of a 

primitive form of constitutional 

religious toleration. And the English 

Bill of Rights still governs both 

succession to the throne of the United 

Kingdom and the thrones of the other 

Commonwealth countries which 

recognise the English sovereign as their 

monarch, including Australia. But it is 

Australia’s ratification of a number of 

international law instruments rather 

than the statutory obligation to avoid 

‘cruel and unusual punishment’ which 

has created legal obligations in 

Australia to abolish the death penalty. 

For as explained above, and as is 

demonstrated by the retention of the 

death penalty in many United States 

jurisdictions, reliance on the old 1689 

legislation and language does not 

prevent the death penalty from being 

carried out. 

While the statutory abolition of the 

death penalty in Australia began with 

Queensland’s Criminal Code 

Amendment Act  in 1922, Australia’s 

endorsement of the Universal 

Declaration of Human Rights in 1948, 

its signature and ratification of the 
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amânată pentru o perioadă de timp, 

pentru a permite o explorare 

independentă, după ce procesul a luat 

sfârşit, pentru a elimina posibilitatea de 

eroare în condamnare. Dar, chiar şi fără 

o astfel de întârziere, legea noastră 

poate justifica pedeapsa finală, atâta 

timp cât statul acceptă că nici o viaţă 

umană nu are valoare absolută.   

 

7. Pedeapsa cu moartea în 

Australia  

 

Deşi Australia a abolit progresiv 

pedeapsa cu moartea, ca formă de 

pedeapsă disponibilă pentru orice 

infracţiune [32], starea de spirit juridică 

nu este, tehnic, irevocabilă. Aceasta 

pentru că, deşi ultima pedeapsă cu 

moartea în Australia a fost executată în 

Victoria, în 1967 [33] şi 

disponibilitatea teoretică a pedepsei cu 

moartea, ca pedeapsă pentru orice 

infracţiune în orice jurisdicţie federală 

a fost abolită în 1973 [34], sentimentul 

public în favoarea pedepsei cu moartea 

încă reapare din timp în timp, atunci 

când crime atroce au loc. Asemenea 

sentimente au apărut în cazuri care 

includ crimele Milat Backpacker, 

masacrul de la Martin Bryant Port 

Arthur şi opinia publică exprimată de 

către doi prim-miniştri australieni în 

legătură cu atentatul terorist din Bali, în 

Indonezia [35]. Dar chiar şi aceste 

cazuri, nu au generat o suficientă 

percepţie publică favorabilă pentru 

generarea unui proiect de lege, prin 

care să se propună reapariţia unei astfel 

de pedeapse [36]. Deci, de ce această 

posibilitate teoretică încă menţine 

interesul mass-media şi al 

comentatorilor academici, şi, oare, 

dreptul constituţional australian susține 

această posibilitate? 

În timp ce Australia a refuzat să 

introducă o Cartă a Drepturilor, cel mai 

United Nations Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment in 

1985 and 1989 which obliged 

signatories to formally abolish the 

death penalty, and its signature of the 

Second Optional Protocol to the 

International Covenant on Civil and 

Political Rights in 1990, arguably 

consummated its commitment, despite 

long delays in implementing those 

commitments and the swings in public 

opinion in the meantime. More recent 

measures that will make it extremely 

difficult to resurrect the death penalty 

in Australia include The Crimes 

Legislation Amendment (Torture 

Prohibition and Death Penalty 

Abolition) Act 2010 (Cth) and the issue 

of new Australian Federal Police 

guidelines which require Ministerial 

approval before the Australian Federal 

Police can cooperate with overseas 

police agencies in cases where the 

death penalty could result. 

Can Australia still resurrect the 

death penalty? In theory, the penalty 

can be reintroduced because of the 

existence of the doctrine of the 

sovereignty of Parliament and the 

absence of any entrenched Bill of 

Rights. But the fact of Australia’s many 

international law commitments to 

abolish the death penalty forever, 

alongside the failure of Australian 

public opinion in favour of such 

resurrection to move beyond a bare 

majority even in the face of terrorist 

atrocities like the Bali bombing, 

indicate there would have to be a sea 

change of moral sentiment in Australia 

before that could happen. 
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recent în 2010, acea formulare aparent 

americană împotriva "pedepsei crude şi 

neobişnuite", are încă provenienţă 

constituţională în Australia. Aceasta 

pentru că limba a fost utilizată la 

proiectul de lege privind drepturile 

omului în limba engleză din 1689, în 

acelaşi timp în care războaiele 

religioase s-au statornicit în această 

țară, odată cu introducerea unei forme 

primitive de toleranţă constituţional 

religioasă. Şi, Carta engleză a 

drepturilor omului încă guvernează, 

atât linia de succesiune la tronul 

Regatului Unit, cât şi tronurile altor ţări 

ale Commonwealthului, care recunosc 

suveranitatea monarhului lor englez, 

inclusiv Australia. Dar, ratificarea de 

către Australia a unui număr de 

instrumente juridice de drept 

internaţional, este mai degrabă o 

obligaţie statutară de a evita "pedeapsa 

crudă şi neobişnuita", decât obligaţie 

legală în Australia, înfiinţată pentru 

abolirea pedepsei cu moartea. Căci, 

după cum s-a explicat mai sus, şi aşa 

cum este demonstrat de menţinerea 

pedepsei cu moartea în multe jurisdicţii 

ale Statelor Unite, bazarea pe legislaţia 

şi limba veche din 1689 nu împiedică 

aplicarea pedepsei cu moartea.  

Abolirea statutară a pedepsei cu 

moartea în Australia a început cu 

Amendamentul Codului Penal, 

Queensland din 1922. Apoi Australia a 

aprobat Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului din 1948, a semnat 

şi ratificat Convenţia ONU împotriva 

torturii şi altor tratamente sau pedeapse 

crude, inumane sau degradante în 1985 

şi 1989, care i-a obligat pe semnatarii 

săi, în mod formal, să interzică pedepsa 

cu moartea. Semnarea celui de-al 

doilea Protocol Opţional la Pactul 

internațional privind drepturile civile şi 

politice, în 1990, a consumat fără 

îndoială angajamentul său, în ciuda 

 

Conclusion 

 

In general, debate about the death 

penalty in Australia and the United 

States has failed to consider rationally 

(as opposed to emotionally) arguments 

adduced by proponents and opponents 

of this penalty. Although the issue in 

Australia is currently moot because of 

Australia’s commitment to 

international human rights instruments, 

even in the United States, where there 

is some residual debate about 

constitutional issues relating to capital 

punishment, substantive reasoned 

debate has effectively ceased. 

Why then has this paper considered 

the issue anew? This is because, in the 

absence of hysteria and dogmatic 

positions that take centre stage when 

the issue is hot and topical, there is 

merit in reviewing dispassionately the 

factual, legal and philosophical issues 

that should guide debate when the issue 

does arise for rational consideration in 

the future. These issues relate to the 

deterrence theory, alleged 

discrimination, arguments about cruelty 

and inhumanity and involve questions 

about reciprocity and, more recently, 

proportionality. 

For the authors of this paper, 

dispassionate analysis suggests that the 

argument that the death penalty is 

inhumane can be distilled down to an 

argument that human life has absolute 

value despite dismissal of that idea in 

many other legal contexts. Unless that 

core value is recognised and addressed, 

all other debate is necessarily 

misdirected and sterile. 
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unor lungi întârzieri în implementarea 

acestor angajamente şi modificari în 

opinia publică în acelaşi timp. Măsuri 

mai recente, care vor face extrem de 

dificilă renaşterea pedepsei cu moartea 

în Australia, includ Amendamentul 

Legislaţiei Penale (interzicerea torturii 

şi abolirea pedepsei cu moartea) actul 

din 2010 (Cth) şi noile orientări ale 

Poliţiei Federale Australiene, care 

impun necesitatea unei aprobări 

ministeriale înainte de începerea unei 

colaborări cu agenţii de poliţie de peste 

mări, în cazuri care ar putea duce la 

pedeapsa cu moartea. 

Poate Australia reînvia pedeapsa cu 

moartea? În teorie, pedeapsa poate fi 

reintrodusă datorită existenţei doctrinei 

suveranităţii Parlamentului şi datorită 

inexistenţei unei Carte a Drepturilor 

Omului adânc înrădăcinate. Dar, faptul 

că Australia are multe angajamente de 

drept internaţional, care abolesc 

pedeapsa cu moartea pentru totdeauna, 

alături de eşecul opiniei publice 

Australiene în favoarea unei astfel de 

învieri, poate trece de o majoritate, 

chiar şi în faţa atrocităţilor teroriste, 

cum ar fi bombamentele din Bali, 

indică faptul că ar trebui să fie o mare 

schimbare a sentimentelor morale în 

Australia, înainte să se întâmple acest 

lucru.  

 

Concluzii 

 

În general, dezbaterea despre 

pedeapsa cu moartea în Australia și 

Statele Unite ale Americii nu a reușit să 

ia în considerare rațional (spre 

deosebire de emoţional), argumentele 

invocate de către susținătorii și 

adversarii acestei pedepse. In Australia, 

problema este în prezent în discuţie, din 

cauza angajamentului Australiei la 

instrumentele internaţionale în 

domeniul drepturilor omului. Chiar şi 
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în Statele Unite, unde există unele 
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isteriei şi poziţiei dogmatice care preiau 
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juridice şi filosofice, care ar trebui să 
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direcţionate greşit şi sterile. 
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Abstract: După douăzeci de ani de 

post-comunism, România nu se poate spune 

că a devenit un stat modern şi puternic, iar 

slăbiciunile statului sunt evidente, în sensul 

că: sistemul politic şi structurile 

administrative sunt tot mai nefuncţionale, 

ca urmare a birocraţiei şi a corupţiei, 

lipseşte o cultură politică adevărată, cu 

consecinţe negative în ceea ce priveşte 

promovarea elitelor reformatoare, sunt 

promovate jocurile de culise, ale unor mari 

maeştri în această artă, pentru a apăra 

interesele partinice ale aparatului 

birocratic corupt, în scopurile personale şi 

de grup, lipseşte disponibilitatea 

autorităţilor statului spre noi abordări 

constructive, astfel încât personalul 

instituţiilor publice, reprezintă o puternică 

barieră împotriva oricărui tip de 

schimbare, etc. Orice stat trebuie să lupte, 

cu toate “armele” legale, pentru existenţa 

şi modernizarea sa, însă orice slăbiciune a 

statului poate conduce societatea la 

dezastru, mai ales în condiţiile 

dependenţelor, determinate de evoluţia 

globalizării. Statul modern, este un stat 

puternic, armonios şi echilibrat, care 

trebuie să constituie o reflectare a 

voinţelor umane colective, mobilizate în 

jurul unei viziuni comune, capabile să 

opereze o schimbare în interiorul societăţii 

umane şi să construiască o nouă ordine, 

adevărată şi dreaptă. Acest studiu îşi 

propune o scurtă analiză, a principalelor 

caracteristici, în antiteză, ale unui stat slab 

şi ale unui stat puternic, pentru a le 

compara cu evoluţia post-comunistă a 

României, în vederea identificării şi 

descrierii premiselor, pe care trebuie să le 
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Abstract: After twenty years of post-

communism, Romania can not be said that 

it has become a modern and strong state, 

and state weaknesses are evident, in that: 

the political and administrative structures 

are increasingly unworkable, due to 

bureaucracy and corruption, there is a lack 

a true political culture, with negative 

consequences in terms of promoting reform 

elites, there are promoted backstage games 

of great masters in this art, for the corrupt 

party bureaucracy personal and group 

interests, there is also a lack interest from 

the part of  state authorities to new 

constructive approach so that staff and the 

public be a powerful barrier against any 

kind of change, etc. Every state must fight 

with all legal "weapons" for its existence 

and modernization, but any weakness of the 

state society can lead to disaster, especially 

under the circumstances of the 

dependencies determined by the evolution 

of globalization. The modern state is a 

strong state, harmonious and balanced, 

which should be a reflection of collective 

human wills, mobilized around a common 

vision, able to make a change in human 

society and build a new order, true and 

right. This study proposes a summary 

analysis of key features, in contrast, of a 

weak state and a strong state to compare 

them with the evolution of post-communist 

Romania, in order to identify and describe 

the premises which Romania has to provide 

in order to strengthen a state of law. 
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asigure România, în vederea consolidării 

unui stat de drept. 

  

Cuvinte cheie: stat de drept, stat slab, 

stat puternic, responsabilitate, stabilitate 

instituţională, munca decentă, elite, 

integritate, parteneriat. 

 
Introducere 

 

Orice stat modern prin instituţiile 

sale trebuie să fie puternic, armonios şi 

echilibrat, să constituie o reflectare a 

voinţelor umane colective, mobilizate 

în jurul unei viziuni comune, capabile 

să opereze o schimbare în interiorul 

societăţii umane şi să construiască o 

nouă ordine, adevărată şi dreaptă. Un 

asemenea stat trebuie să lupte cu toate 

“armele” legale, pentru existenţa şi 

modernizarea sa, însă orice slabiciune a 

statului poate conduce societatea la 

dezastru, mai ales în condiţiile 

dependenţelor, determinate de evoluţia 

globalizării. 

România nu se poate spune că a 

devenit un stat modern şi puternic, în 

ultimii douăzeci de ani de 

postcomunism, iar slăbiciunile statului 

sunt evidente, în sensul că sistemul 

politic şi structurile administrative sunt 

tot mai nefuncţionale, ca urmare a 

birocraţiei şi a corupţiei. Lipseşte o 

cultură politică adevărată, cu 

consecinţe negative în ceea ce priveşte 

promovarea elitelor reformatoare. Sunt 

promovate jocurile de culise, ale unor 

mari maeştri în această artă, pentru a 

apăra interesele partinice ale aparatului 

birocratic corupt, în scopurile personale 

şi de grup. Lipseşte disponibilitatea 

autorităţilor statului spre noi abordări 

constructive, astfel încât personalul 

instituţiilor publice, reprezintă o 

puternică barieră împotriva oricărui tip 

de schimbare, etc. 

Lipsa locurilor de muncă şi şomajul 

a devenit o problemă gravă în 
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Introduction 

 

Any modern state, through its 

institutions must be strong, harmonious 

and balanced, to be a reflection of 

collective human wills, mobilized 

around a common vision, able to make 

a change in human society and build a 

new order, true and right. Such a state 

must fight with all the legal "weapons" 

for its existence and its modernization, 

but any weakness of the state society 

can lead to disaster, especially in the 

dependencies stemming from 

globalization. 

Romania can not be said that has 

become a modern and powerful state in 

the last twenty years of post-

communism and state weaknesses are 

evident, in that: the political and 

administrative structures are 

increasingly unworkable, due to 

bureaucracy and corruption. A true 

political culture is missing, with 

negative consequences in terms of 

promoting reforming elites. There are 

promoted backstage games of great 

masters in this art, for the interests of 

the corrupt party bureaucracy, personal 

and group interests. There is a lack of 

initiative from the part of the state for 

new constructive approaches and thus 

the staff of public institutions 

represents a powerful barrier against 

any type of change, etc. 

The lack of employment and 

unemployment became a serious 

problem in Romania, as in many euro 

area countries, situated in the very heart 

of the debt crisis, thereby increasing 
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România, la fel ca şi în multe ţări ale 

zonei euro, aflate în centrul crizei 

datoriilor, determinând astfel o 

accentuare a creşterii migraţiei. În 

aceste condiţii de criză, optimismul, 

sursa esenţială de energie pentru tânăra 

generaţie, a fost înlocuit de pesimism. 

Pe considerentele menţionate, în 

România de astăzi, ca şi în vremurile 

de restrişte, de odinioară, românii 

pleacă masiv din ţară, pentru a alimenta 

cu elite educate ţările de imigraţie. 

Pleacă să-şi vândă inteligenţa şi să 

muncească, de parcă în România nu ar 

mai fi nevoie de ei, aşa cum au făcut, 

altădată, şi alţi români sclipitori, 

precum: Enescu, Brâncuşi, Vuia, 

Vlaicu, Coandă, etc., deoarece acasă nu 

îi asculta nimeni. Oare, România, 

trebuie să fie permanent în această 

situaţie? Răspunsul corect este că nu, 

România nu trebuie să fie permanent 

într-o asemenea situaţie. Dar pentru 

aceasta, trebuie înţeles şi conştientizat 

că oamenii politici, toţi cei din fruntea 

ţării, nu trebuie să fie niciodată străini 

de interesele şi dorinţele poporului 

român, nu trebuie să urmărească, doar, 

mai multă putere, să stea cât mai mult 

în funcţii şi, astfel, să câştige cât mai 

mult. Nu este normal, ca în acest scop, 

să fie acceptaţi şi promovaţi de către 

conducătorii de astăzi ai României, 

oameni incompetenţi, lipsiţi de educaţie 

şi cultură, lipsiţi de caracter, lipsiţi de 

voinţă şi coloană vertebrală, iar cei care 

vor, cu adevărat, să facă ceva pentru 

România, să fie lăsaţi să plece, ori chiar 

să fie îndemnaţi în acest sens. Nu este 

normal ca în România, la mare preţ să 

fie, în mare parte, trădători, linguşitori, 

vânzători de neam şi de conştiinţă, gata 

să facă orice şi oricând, pentru a 

parveni şi a-şi păstra privilegiile. 

Politizarea, a ajuns în România, 

până acolo unde angajaţii pot fi 

schimbaţi din locurile lor de muncă, la 

emphasis on migration. In these 

conditions of crisis, optimism, essential 

energy source for the younger 

generation has been replaced by 

pessimism. 

In these reasons, in today's Romania, 

as in times of trouble, Romanians leave 

the country massively, to feed with 

educated elite immigration countries. 

They go to sell their intelligence and to 

work as if in Romania there would be 

no longer need of them, as they did, 

once, other brilliant Romanian, such as 

Enescu, Brancusi, Vuia, Vlaicu, 

Coanda, etc., because at home anyone 

listened to them. The question is if 

Romania must always be in this 

situation? The correct answer is no, 

Romania must no longer be in such a 

position. But in order to avoid this it is 

necessary that the politicians, and all 

those ruling the country be any longer 

apart from the interests and the desires 

of the Romanian people. They must not 

want only to have more power in order 

to get important positions and thus get 

more money, they must act to improve 

any aspect of the social-economical life 

in Romania for the benefit of the entire 

people. People that are not aware of 

these vital needs should not access to 

power any longer. 

Politicization of the administrative 

staff is too strong in Romania and 

nowadays with the simple phone call 

any administrative employee can be 

replaced because a certain politician 

was not satisfied with the way the 

respective person acted. It is a bitter 

reality of the present day Romania. So 

in order to be “good oriented” the 

employees should have no reactions 

towards abuses of any kind and not 

even perceive them as abuses, 

otherwise they are replaced as not 

corresponding persons. It results from 

such circumstances a lack of 
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un simplu telefon al unui politician, 

nemulţumit pentru modul de acţiune, 

corect şi legal, al angajatului respectiv, 

dar care “l-a afectat” pe politician, 

pentru că acea persoană “nu s-a 

orientat”. Astfel, în România, 

politizarea impune ca angajaţii din 

instituţiile publice, să fie permanent 

“orientaţi”, pentru a nu fi în situaţia să 

fie schimbaţi din funcţii sau de la locul 

de muncă. De teama politizării 

excesive, aceşti angajaţi trebuie să de 

dovadă de “orientare”, ceea ce poate fi 

tradus în “lipsă de reacţie”, prin 

indiferenţă, nepăsare şi toleranţă, cu 

privire la unele forme de abuz, ale unor 

persoane implicate în politică sau 

apropiaţi ai acestora. Toate acestea, nu 

pot să genereze decât teamă şi 

inacţiune, din partea angajaţilor 

instituţiilor publice şi, în acelaşi timp, 

neîncredere din partea cetăţenilor, 

sancţionaţi pentru acelaşi gen de fapte, 

datorită lipsei relaţiilor. 

Acest studiu îşi propune o scurtă 

analiză, a principalelor caracteristici, în 

antiteză, ale unui stat slab şi ale unui 

stat puternic, pentru a le compara cu 

evoluţia post-comunistă a României, în 

vederea identificării şi descrierii 

premiselor, pe care trebuie să le asigure 

România, în vederea consolidării unui 

stat de drept. 

 

1. Statul puternic, premisă 

fundamentală a dezvoltării statale 

armonioase şi echilibrate 
 

Principalul rol al statului este, să 

asigure condiţii de muncă decente, 

condiţii de trai decente şi, prin aceasta, 

să asigure prosperitatea pentru proprii 

cetăţeni. “Munca decentă” trebuie să 

reprezinte o strategie de dezvoltare, 

care recunoaşte rolul central al muncii 

în viaţa oamenilor. În acest sens, 

munca decentă este o muncă 

confidence from the part of the citizens 

in all state structures. At the same time 

there is no action from their part 

because they think the system is too 

corrupted to succeed to change 

something. Currently you need to have 

“connections” in order to survive in 

Romania. 

This study proposes a summary 

analysis of key features, in contrast, of 

a weak state and a strong state to 

compare the post-communist evolution 

of Romania, in order to identify and 

describe the premises that Romania 

should provide, to strengthen the law 

state. 

 

1. Strong state, a fundamental 

prerequisite of harmonious and 

balanced state development 

 

The main role of the state is to 

ensure decent work, decent living 

conditions and, thus, to ensure 

prosperity for their citizens. "Decent 

work" must be a development strategy 

which recognizes the central role of 

work in people's lives. In this respect, 

decent work is productive work, which 

should bring: a fair remuneration to the 

scale and quality of work, job security, 

social protection of employee and 

family, the best prospects for personal 

development social integration, 

freedom of expression claims, 

opportunity to participate in decision 

making, equal opportunities and fair 

treatment for all, etc. Decent work in 

any state institution in any private 

organization must be the essence of the 

national strategy and local economic 

and social progress in favor of 

Romania. Decent work and decent 

living must be together, the minimum 

threshold that makes the difference 

between the poor and vulnerable, who 

do not work for various reasons and 
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productivă, care trebuie să aducă: o 

remuneraţie justă în raport cu 

importanţa şi calitatea muncii depuse, 

securitate la locul de muncă, protecţia 

socială a angajatului şi a familiei, cele 

mai bune perspective de dezvoltare 

personală şi de integrare socială, 

libertatea de exprimare a 

revendicărilor, posibilitatea de a 

participa la procesul decizional, şanse 

egale şi un tratament echitabil pentru 

toţi, etc. Munca decentă, în orice 

instituţie a statului şi în orice 

organizaţie privată, trebuie să fie esenţa 

însăşi a strategiei naţionale şi locale, în 

favoarea progresului economic şi social 

al României. Munca decentă şi traiul 

decent trebuie să reprezinte, împreună, 

pragul minimal care face diferenţa, 

între cei săraci şi vulnerabili, care nu 

muncesc din diferite motive şi cei care 

ar trebui să trăiască fără griji de pe 

urma muncii lor (Conform articolului 

47 al. (1) din Constituţia României, 

„Statul este obligat să ia măsuri de 

dezvoltare economică şi de protecţie 

socială, de natură să asigure 

cetăţenilor un nivel de trai decent”. De 

asemenea, conform articolului 135 al. 

(2), lit. f, din Constituţie rezultă că 

„Statul trebuie să asigure crearea 

condiţiilor necesare, pentru creşterea 

calităţii vieţii”. În acest context, 

problema este ce şi cât înseamnă 

“nivelul de trai decent”. Acest „nivel” 

trebuie cuantificat, trebuie să aibă un 

corespondent valoric, concret. Pentru 

comparaţie, este de menţionat faptul că, 

UNCTAD estimează nivelul de sărăcie 

la un venit de mai puţin de 2 dolari/zi şi 

de sărăcie extremă, cu mai puţin de 1 

dolar/zi). 

Conceptul de “Muncă decentă” a 

fost lansat de partenerii sociali, 

guverne, sindicate şi patronate, în 

cadrul Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii, în anul 1999. Acest concept 

those who should live without worrying 

as a result of  their work (According to 

Article 47 al. (1) from the Romanian 

Constitution, „The state is forced to 

take measures for economic growth 

and social protection  in order to 

assure to its citizens a decent standard 

of living”. Also, according to the 

Article 135 al. (2), letter f, from the 

Constitution it results that „The State 

should assure the creation of the 

necessary conditions in order to raise 

the quality of life”. In this context, the 

problem is what and how means “the 

level of decent living”. This “level” 

should be quantified, should have a 

concrete, value correspondence. In 

order to make a comparison, it is 

mentioned the fact that UNCTAD 

estimates the level of poverty to an 

income lower than $ 2 a day, and that 

of extreme poverty less than $ 1 a day). 

The concept of "Decent Work" was 

released by the social partners, 

governments, unions and employers in 

the ILO, in 1999. This concept aims to 

formulate an international policy 

objective, to promote new jobs and 

improve working conditions, the 

fundamental social rights as defined in 

the conventions of this international 

organization. The faith of International 

Labour Organisation and of the 

European Union is that decent work 

contributes heavily to the fight against 

poverty, unemployment and social 

exclusion and sustainable development, 

besides being in itself an important 

objective. 

We often talk, in all environments, 

about concepts such as "weak" and 

"strong state", without these terms is 

defined in the concrete and, especially, 

no need to emphasize the stakes, 

forcing address these concepts. In any 

case, it is important that through honest 

and decent labor, the state, through its 
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are ca scop formularea unui obiectiv 

politic internaţional, de promovare a 

noi locuri de muncă şi de îmbunătăţire 

a condiţiilor de muncă, cu respectarea 

drepturilor sociale fundamentale, aşa 

cum sunt definite în convenţiile acestei 

organizaţii internaţionale. Credinţa 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi 

a Uniunii Europene, este că Munca 

decentă contribuie în foarte mare 

măsură la lupta împotriva sărăciei, a 

şomajului şi a excluderii sociale, 

precum şi la dezvoltarea durabilă, pe 

lângă faptul că este în sine un obiectiv 

important. 

Se vorbeşte adesea, în toate mediile, 

despre concepte noi, precum: „stat 

slab” şi „stat puternic”, fără ca aceşti 

termeni să fie definiţi la modul concret 

şi, mai ales, fără a fi subliniată miza, 

care forţează abordarea acestor 

concepte. În orice caz, este foarte 

important ca, prin muncă cinstită şi 

decentă, statul, prin instituţiile sale, să 

fie puternic, cu oameni competenţi, de 

bună credinţă, puternici şi respectaţi, 

pentru care primează interesul public 

şi nu interesul politic şi personal, care 

ar trebui să se afle pe un plan 

secundar. 

Un stat slab, de regulă este bazat pe 

minciună, duplicitate şi manipulare. 

Este un stat preocupat să-i servească 

doar pe câţiva beneficiari. Un 

asemenea stat este legat de 

disponibilitatea oligarhilor şi a 

oligarhiilor, de a prelua cât mai mult, 

din resursele statului şi, astfel, de a 

gripa mecanismele instituţionale, care 

ar trebui să funcţioneze eficace şi 

eficient, pentru creşterea prosperităţii 

naţionale, a tuturor cetăţenilor cinstiţi şi 

oneşti. Cu complicitatea unui întreg 

sistem relaţional, bine pus la punct, 

într-un stat slab, se construiesc în 

linişte marile averi, ale unei minorităţi 

restrânse. În România, beneficiind de 

institutions, be strong, with competent 

people, in good faith, strong and 

respected, which overrides the public 

interest and not political and personal 

interests, which should be the 

background. 
A weak state, as a rule, is based on 

lies, duplicity and manipulation. State 

is concerned to serve only a few 

beneficiaries. Such a state is related to 

availability and oligarchies oligarchs, 

to take as much out of state resources 

and thus to flu institutional mechanisms 

that should operate efficiently and 

effectively to national prosperity, of all 

honest citizens and honest. With the 

complicity of a whole relationship 

system, well done, in a weak state, the 

fortunes are constructed in quiet 

opulence of a small minority. In 

Romania, benefiting from a weak state, 

the great riches of the transition, have 

reached this status, almost without 

exception, especially because they 

knew whom to ask for help, or to close 

their eyes in key moments. The post-

revolutionary weakening of the state, 

did not affect in any way oligarchies, 

but on the contrary there are rather 

enough people who profited from state 

weakness and even maintained this 

weakness to gain personal power and 

prosperity, from the deficiencies the 

system. Furthermore, "breaches of 

functioning institutions, regulatory 

gaps left by law and custom of the 

individual reactions of those who are 

public officials, corruption and 

hierarchies generated by it, advantages 

and opportunities were enhanced with 

increase of a minority that feeds the 

weakness of the state" [Cozmin Gusa, 

2009, p 108]. Other authors consider 

that the "reduced implementation and 

poorly drafted laws, placed power in 

the hands of minor officials, who are 

often too poorly paid, trained and 
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un stat slab, marii îmbogăţiţi ai 

tranziţiei, au ajuns la acest statut, 

aproape fără excepţie, mai ales pentru 

că au ştiut cui să ceară ajutorul, ori să 

închidă ochii, în momentele cheie. 

Slăbirea post-decembristă a statului, nu 

a afectat în nici un fel oligarhiile, ci, 

dimpotrivă, sunt destui cei care au 

profitat de pe urma slăbiciunii statului 

şi chiar au întreţinut această slăbiciune, 

pentru a acumula putere şi prosperitate 

personală, de pe urma deficienţelor de 

sistem. Mai mult de atât, „breşele din 

funcţionarea instituţiilor, golurile de 

reglementare lăsate de legi, reacţiile 

individuale şi personalizate ale celor 

aflaţi în funcţii publice, corupţia şi 

ierarhiile generate de ea, au fost 

avantaje şi oportunităţi valorificate cu 

spor de o minoritate, care se hrăneşte 

din slăbiciunea statului” [Cozmin 

Guşă, 2009, p. 108]. Alţi autori 

consideră că „implementarea redusă şi 

legile elaborate defectuos, au plasat 

puterea în mâinile unor funcţionari 

minori, care sunt adesea prea prost 

plătiţi, pregătiţi şi dotaţi, pentru a-şi 

înţelege responsabilităţile, îndatoririle 

şi drepturile” [Tom Gallagher, 2010, p. 

110], ceea ce nu poate face decât ca 

statul român să rămână veşnic slab. 

Într-un stat slab, principalele 

victime sunt întotdeauna plătitorii 

oneşti de taxe şi impozite, sunt cei care, 

la primirea salariului sau pensiei, 

aleargă şi petrec ore întregi la cozi 

interminabile, să-şi plătească, mai întâi, 

obligaţiile faţă de stat şi facturile, 

pentru a nu rămâne datori, aceasta 

constituind pentru ei cel mai înalt 

sentiment al onoarei şi demnităţii. 

Răsplata acestor eforturi, de cele mai 

multe ori, o constituie lipsa de respect 

din partea statului şi a angajaţilor săi. 

Din păcate, într-un stat slab, victime nu 

vor fi, niciodată, cei din rândul 

minorităţii bogate şi oligarhii, care 

equipped to understand their 

responsibilities, duties and rights" 

[Tom Gallagher, 2010, p. 110], which 

can not but simply make the Romanian 

state to remain poor forever. 

In a weak state, the main victims are 

always honest payers of taxes, are those 

who, on receipt of salary or pension, 

run and spend hours in endless lines to 

pay, first, to state obligations and bills 

in order not  to register debts, and this 

is for them the highest sense of honor 

and dignity. The reward of these efforts 

often is a lack of respect from the state 

and its employees. Unfortunately, in a 

weak state, victims will not, ever be 

among the rich minority and the 

oligarchs, who benefit from the efforts 

of those who are many. On the 

contrary, any crisis situation and they 

need to win, even if the situation "to 

step on dead bodies", i.e. those of many 

honest people paying taxes. 

A strong state, based mainly on 

ethics, truth and justice, is one in which 

the main beneficiaries are all citizens of 

that state, in which all social groups see 

their expectations fulfilled, needs and 

interests, they see their vital needs met 

and also , see their future secured 

through institutional strength and effort 

wanting to efficiently serve its citizens. 

In a strong state, all state legal 

institutions must operate at a high level 

of quality, regardless of what happens 

in the political, regardless of crises 

more or less serious in this area. If state 

power must be reduced, it should not 

be done by destroying the credibility of 

state institutions. In a strong state, for a 

sustainable development and 

continuous operation at full potential, 

essential State institutions must be 

reformed and depoliticized in order to 

be independent of political factors and 

to be strengthened. It is very necessary 

that the employees of these institutions 
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profită de pe urma eforturilor celor 

mulţi. Din contra, indiferent de crize şi 

de situaţie, aceştia trebuie să câştige, 

chiar dacă sunt în situaţia „să calce pe 

cadavre”, adică pe cei mulţi şi plătitori 

oneşti ai taxelor şi impozitelor. 

Un stat puternic, bazat în principiu 

pe etică, adevăr şi dreptate, este acela 

în care, principalii beneficiari sunt toţi 

cetăţenii acelui stat, în care toate 

grupurile sociale îşi văd respectate 

aşteptările, nevoile şi interesele, îşi văd 

îndeplinite necesităţile vitale şi, de 

asemenea, îşi văd viitorul asigurat, prin 

forţa şi consistenţa efortului 

instituţional, de a-şi servi în mod 

eficace şi eficient cetăţenii. Într-un stat 

puternic, toate instituţiile legitime ale 

statului trebuie să funcţioneze la un 

înalt nivel de calitate, indiferent de ceea 

ce se întâmplă în zona politicului, 

indiferent de crizele, mai mult sau mai 

puţin grave, din această zonă. Dacă 

puterea statului trebuie să se reducă, 

aceasta nu trebuie realizată prin 

distrugerea credibilităţii instituţiilor 

statului. Într-un stat puternic, pentru o 

dezvoltare durabilă şi pentru o 

funcţionare permanentă la parametri 

maximi, instituţiile esenţiale ale statului 

trebuie să fie reformate şi depolitizate, 

pentru a fi independente de factorul 

politic şi pentru a fi întărite. Este 

extrem de necesar ca, angajaţii acestor 

instituţii să nu mai fie schimbaţi, pe 

criterii politice, la fiecare schimbare a 

puterii politice din stat. Pentru a fi 

puternic, statul trebuie să investească 

mult în competenţa şi performanţa reală 

a oamenilor săi, astfel că orice 

schimbare a acestora, pe alte criterii, 

decât lipsa performanţelor reale, nu pot 

să însemne decât pierderi pentru stat, 

prin oamenii pierduţi şi prin cheltuielile 

efectuate inutil cu ei. 

Numai competenţa şi performanţa 

reală poate conduce către realizarea 

should not be changed, the political 

criteria at each change of state politics. 

To be strong, the state must invest 

more in competence and actual 

performance of its people, so any 

change thereof, on any grounds other 

than lack of real performance, not only 

can mean losses for the state, the 

people lost and expenses made them 

useless. 

Only competence and real 

performance may lead towards a 

strong state that can ensure the welfare 

of its citizens, who can reassure all 

major partners and that can lead to a 

better change of the attitude and 

confidence of people in state bodies. 

 

2. Considerations on the evolution 

of post-communist Romania to a 

harmonious and balanced state 

 

The need for EU accession was not 

able to exert a strong and effective on 

post-communist Romania, given that at 

the date of acceptance that negotiations 

to acquire full membership in 1999, 

Romania, "it was a country ill prepared 

for this process, it definitely showed in 

1997, the EU, in assessing the state of 

reform in each of the Eastern European 

countries which applied for 

membership" [Tom Gallagher, 2010, p 

1].This aspect is real and at the same 

time it is completed with the fact that 

Romania was considered the weakest 

of states requesting membership in 

2000, so that it was once established a 

target for accession later than to other 

candidates, namely 2007 compared to 

2004, established for ten other 

candidates. Also, the annual reports of 

the European Union, on progress made 

by Romania, presented a bleak picture, 

on its ability to cope with the 

responsibilities of membership, 

because of the widespread problem of 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

44 

unui stat puternic, care poate asigura 

bunăstarea cetăţenilor săi, care poate 

oferi garanţii majore tuturor 

partenerilor şi care poate duce la 

schimbarea, în bine, a atitudinii şi 

încrederii populaţiei faţă de instituţiile 

statului. 

 

2. Consideraţii privind evoluţia 

post-comunistă a României către un 

stat armonios şi echilibrat 

 

Necesitatea aderării la Uniunea 

Europeană, nu a fost în măsură să 

exercite o influenţă puternică şi 

eficientă asupra României post-

comuniste, în condiţiile în care, la data 

acceptării iniţierii de negocieri pentru 

dobândirea calităţii de membru cu 

drepturi depline, în anul 1999, 

România, „era o ţară mai deloc 

pregătită pentru acest proces, lucru 

evidenţiat în mod categoric în 1997, de 

UE, atunci când a evaluat stadiul 

reformei în fiecare dintre ţările est-

europene care solicitaseră aderarea” 

[Tom Gallagher, 2010, p. 1].  Acest 

aspect este real şi, în acelaşi timp, este 

completat cu faptul că România era 

considerată, cel mai slab dintre statele 

care solicitau aderarea în anul 2000, 

astfel că i s-a stabilit o dată, ţintă pentru 

aderare, mai târzie decât altor 

candidaţi, respectiv anul 2007, faţă de 

anul 2004, stabilit pentru alţi zece 

candidaţi. De asemenea, rapoartele 

anuale ale Uniunii Europene, pe tema 

progreselor înregistrate de România, 

prezentau un tablou destul de sumbru, 

în privinţa capacităţii sale de a face faţă 

responsabilităţilor de membru, datorită 

problemei larg răspândite a corupţiei şi 

a măsurilor ineficace de contracarare a 

acestui fenomen. În aceleaşi rapoarte se 

menţiona, în acelaşi timp, că 

deficienţele cronice ale administraţiei 

publice, reprezintă bariere care 

corruption and ineffective measures to 

fight this phenomenon. The same 

reports indicated, at the period, that the 

chronic deficiencies of public 

administration are barriers that 

prevented the country to make 

preparations for accession. 

Furthermore, the European Union 

addressed constantly, severe warnings 

to the Romanian Government for its 

actions which were more than promises 

to be observed at an unspecified date in 

the future, even after accession, than 

effective action to implement the 

communitarian acquis, each time being 

invoked the suspension of negotiations. 

Also, since the end of 2004, Romania 

was threatened with a "safeguard 

clause", given that we do not maintain 

the pace of reform in key areas such as 

judiciary system.  

After five years since Romania 

became a full member of the European 

Union, political and administrative 

structures seem to be increasingly 

dysfunctional because of bureaucracy 

and corruption that seem to no longer 

be mastered. However it should be 

noted that, following accession, the EU 

being the dominant element in an 

asymmetrical relationship, led Romania 

to support a gradual process of 

Europeanization, which involves a 

transfer of values and possibilities that 

will allow while, to enjoy the 

opportunities and at the same time, to 

assume all responsibilities that are 

conferred membership of the European 

Union with full rights. In these 

conditions, only Romania and its 

institutions can be responsible of 

evolving and whether it will get 

performance to be the pride of Europe 

or it will continue to remain a 

peripheral member of the European 

Union, with an uncertain future, always 

put into question. 
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împiedică ţara să realizeze pregătirile 

pentru aderare. Mai mult de atât, 

Uniunea Europeană a adresat, în mod 

constant, avertismente severe 

Guvernului României, pentru că 

acţiunile sale reprezentau mai mult 

promisiuni, care să fie respectate la o 

dată neprecizată, în viitor, chiar după 

data aderării, decât acţiuni efective de 

implementare a acquis-ului comunitar, 

de fiecare dată fiind invocată şi 

posibilitatea suspendării negocierilor. 

De asemenea, încă de la sfârşitul anului 

2004, România a fost ameninţată cu o 

„clauză de salvgardare”, în condiţiile 

în care nu menţinea ritmul reformei, în 

domenii cruciale, precum sistemul 

judiciar. 

După cinci ani, de când România a 

devenit membru cu drepturi depline al 

Uniunii Europene, sistemul politic şi 

structurile administrative par să fie tot 

mai nefuncţionale, ca urmare a 

birocraţiei şi a corupţiei, care par că nu 

mai pot fi stăpânite. Cu toate acestea 

trebuie observat că, în urma aderării, 

Uniunea Europeană fiind elementul 

dominant, într-o relaţie asimetrică, a 

determinat ca România să suporte un 

proces treptat de europenizare, care 

presupune un transfer de valori şi de 

posibilităţi, care îi vor permite, în timp, 

să beneficieze de toate oportunităţile şi, 

în acelaşi timp, să-şi asume toate 

responsabilităţile, pe care i le conferă 

calitatea de membru al Uniunii 

Europene cu drepturi depline. În aceste 

condiţii, numai de România şi de 

instituţiile sale depinde dacă va evolua 

şi va fi performantă, pentru a constitui 

mândria Europei sau va continua să 

rămână un membru periferic al Uniunii 

Europene, cu un viitor incert, pus 

permanent sub semnul întrebării. 

Există un consens, tot mai unanim, 

al specialiştilor: cercetători, profesori, 

oameni de afaceri, diverşi politicieni, în 

There is a consensus, more 

commonly, of the experts: researchers, 

teachers, businessmen, various 

politicians, generally people of good 

faith in determining that the greatest 

evil in Romania comes from the lack of 

genuine political culture, with 

consequences negative in terms of 

promoting high elites, a fact leading 

thus to the lack of a strategic 

revolutionary reforming way of 

thinking. Furthermore, it is estimated 

that Romania's modernization and state 

institutions, was not possible because 

of the games behind the scene of some 

great masters, who defended the 

interests of party and corrupt 

bureaucracy, the personal and group 

goals of a true “complicity net". 

In EU circles, Romania and its 

institutions have "reputation to produce 

documents that sounds nice, but remain 

only on paper" [Tom Gallagher, 2010, 

p 140], thus such questions, including 

the availability of state authorities new 

approaches to construction, so that staff 

and the public, is a powerful barrier 

against any kind of change. 

As concerns corruption, the general 

perception is that Romania is a serious 

problem that is widespread and affects 

almost all aspects of life. It is not found 

considerably facts reducing corruption. 

The number of cases resolved remains 

relatively low. But the worst aspect is 

related to the fact that the fight against 

corruption is hampered by integrity 

problems even within the institutions 

involved in law enforcement and the 

fight against corruption, including: 

police, prosecutors and judges. 
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general oameni de bună-credinţă, în a 

aprecia că răul cel mai mare în 

România vine din lipsa unei adevărate 

culturi politice, cu consecinţe negative 

în ceea ce priveşte promovarea înaltelor 

elite, ceea ce conduce, implicit, la lipsa 

unei gândiri strategice revoluţionare, 

reformatoare. Mai mult de atât, se 

apreciază că modernizarea României şi 

a instituţiilor statului, nu a fost posibilă, 

datorită jocurilor de culise ale unor 

mari maeştri, care au apărat interesele 

partinice şi ale aparatului birocratic 

corupt, în scopurile personale şi de 

grup ale unei adevărate „plase de 

complicităţi”. 

În cercurile Uniunii Europene, 

România şi instituţiile sale au 

„reputaţia a produce documente care 

sună frumos, dar care rămân doar pe 

hărtie” [Tom Gallagher, 2010, p. 140], 

ceea ce astfel pune sub semnul 

întrebării, inclusiv, disponibilitatea 

autorităţilor statului spre noi abordări 

constructive, astfel încât personalul 

instituţiilor publice, reprezintă o 

puternică barieră împotriva oricărui tip 

de schimbare. 

Despre corupţie, percepţia generală 

este aceea că reprezintă o problemă 

serioasă în România, că este larg 

răspândită şi afectează aproape toate 

aspectele vieţii. Nu se constată reduceri 

simţitoare a nivelului corupţiei. 

Numărul cazurilor soluţionate rămâne 

relativ scăzut. Însă, cel mai grav aspect, 

este legat de faptul că, lupta împotriva 

corupţiei este obstrucţionată de 

probleme de integritate, chiar şi în 

cadrul instituţiilor implicate în procesul 

de aplicare a legii şi în lupta împotriva 

corupţiei, respectiv: poliţişti, procurori 

şi judecători.  

 

 

 

 

3. Considerations on the premises 

as building a harmonious and 

balanced state 

 

In considering the above points, the 

main prerequisites that must be met to 

ensure the rule of law, democratic state 

in Romania are: 

 

3.1. Enhancing political 

accountability 

 

To strengthen political 

accountability, a new political class in 

Romania must demonstrate that it can 

assume in good faith, political 

responsibility, in the modernization of 

Romania and the Romanian state. In 

this respect, the new political class 

must be actively determined to 

dispense with duplicitous games, 

providing performance monitoring and 

only interest, needs and expectations 

for improvement of the Romanian 

people. Power and the opposition 

would be appreciated in these 

circumstances, if they could be 

consistent and principled involved, 

especially in the long term planning to 

ensure continuity of vision and 

responsibility of the strategic 

objectives. 

In this way, Romania should 

become decisive in a state able to 

assume, consistently, the 

responsibilities of EU membership. 

Romania's political system must give 

up oligarchic political type, the 

strategies of concealment and 

disinformation tactics by taking just 

realistic and ambitious goals, while 

developing capacity to implement them 

in the interest of the Romanian society 

by stimulating performance. 

All political forces in Romania, 

must act to strengthen competition 

policy in a democratic process that 
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3. Consideraţii privind premisele 

consolidării unui stat de drept 

armonios şi echilibrat 

 

În considerarea aspectelor 

menţionate mai sus, principalele 

premise care trebuie să fie îndeplinite, 

pentru a asigura consolidarea statului 

de drept, democratic, în România, sunt 

următoarele: 

 

3.1. Consolidarea responsabilităţii 

politice 
 

Pentru consolidarea responsabilităţii 

politice, o nouă clasă politică din 

România trebuie să demonstreze, că 

este capabilă să îşi asume, cu bună 

credinţă, responsabilitatea politică, în 

direcţia modernizării României şi a 

statului român. În acest sens, noua 

clasă politică trebuie să fie activ 

determinată, în renunţarea la jocurile 

duplicitare, asigurând numai şi numai 

urmărirea îndeplinirii interesului 

general, a nevoilor şi aşteptărilor de 

mai bine ale poporului român. Puterea 

şi opoziţia ar fi de apreciat, în aceste 

condiţii, dacă ar putea să fie consecvent 

şi principial implicate, mai ales în 

procesul de planificare pe termen lung, 

pentru asigurarea responsabilităţii 

continuităţii viziunii şi obiectivelor 

strategice ale României.  

În acest fel, România trebuie să se 

transforme decisiv, într-un stat capabil 

să-şi asume, în mod consecvent, 

responsabilităţile de membru al Uniunii 

Europene. Sistemul politic din 

România trebuie să renunţe la politica 

de tip oligarhic, la strategiile de 

disimulare şi la tacticile de 

dezinformare, prin luarea în 

considerare numai a unor obiective 

realiste şi ambiţioase, concomitent cu 

dezvoltarea capacităţii de a le 

implementa, în interesul general al 

focuses not on the desire to stay in 

power at any cost, in order to benefit 

from full access to national wealth and 

business opportunities offered by the 

holding power. 

 

3.2. Assuring stability of 

democratic institutions for a clean 

government 

 

Today is absolutely necessary, 

focusing on total quality management 

and excellence in their work, the 

country's democratic institutions be not 

made up any more, to ensure increased 

effectiveness and efficiency and 

strengthen their accountability to 

citizens, the great mass the population, 

paying taxes. Not to encourage 

corruption, the country's democratic 

institutions should not have intimate 

links with the political system should 

not be dominated by politicians and not 

accountable to political leaders. In 

consideration of this assertion, a 

responsible political class must provide 

limits of political involvement in the 

country's democratic institutions. 

Responsible political class still must be 

persistent, in observance of the 

established political order not to 

involve key democratic institutions of 

state and thus implicitly to political 

professionals not involved in these 

institutions. 

Professionals of any democratic 

state institutions must respond only to 

lack of performance, only for lack of 

objectives, which, consequently, lead to 

failure of the strategic objectives of the 

Romanian state, the short, medium and 

long term. Only thus it can be achieved 

stability of democratic institutions and 

the need for continuity in their 

leadership, building capacity for 

achieving the objectives and their tasks. 

Stability of democratic institutions, 
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societăţii româneşti, prin stimularea 

performanţei. 

Toate forţele politice din România, 

trebuie să acţioneze pentru 

consolidarea competiţiei politice, într-

un proces democratic, care nu mai pune 

accentul pe dorinţa de a rămâne cu 

orice preţ la putere, cu scopul de a 

profita, din plin, de accesul la avuţia 

naţională şi la oportunităţile de afaceri, 

oferite de menţinerea la putere. 

 

3.2. Asigurarea stabilităţii 

instituţiilor democratice pentru o 

guvernare curată 

 

În prezent este strict necesar ca, 

orientându-se spre managementul 

calităţii totale şi excelenţă în activitatea 

lor, instituţiile democratice ale statului 

să fie decosmetizate, pentru a se 

asigura sporirea eficacităţii şi eficienţei 

acestora, precum şi întărirea 

responsabilităţii lor faţă de cetăţeni, de 

marea masă a populaţiei, plătitoare de 

taxe şi impozite. Pentru a nu mai 

încuraja fenomenul corupţiei, 

instituţiile democratice ale statului, nu 

trebuie să aibă legături intime cu 

sistemul politic, nu trebuie să fie 

dominate de politicieni şi nu trebuie să 

răspundă în faţa conducătorilor politici. 

În considerarea acestei aserţiuni, o 

clasă politică responsabilă, trebuie să 

asigure stabilirea limitelor implicării 

politice în instituţiile democratice ale 

statului. Clasa politică responsabilă, în 

continuare, trebuie să fie perseverentă, 

în respectarea limitelor stabilite, pentru 

a nu mai implica politic instituţiile 

democratice esenţiale ale statului şi, 

prin aceasta, implicit, pentru a nu mai 

implica politic profesioniştii din aceste 

instituţii. 

Profesioniştii oricărei instituţii 

democratice a statului, trebuie să 

răspundă numai pentru lipsa de 

complemented by the principle of 

transparency of activity and results, is 

the true premises of a clean 

government in the interest of citizens. 

  

3.3. Promoting elites and cut red 

bureaucracy 

 

As the elite have the main 

responsibility to fulfill any kind of 

reform, fight against "opportunism and 

careerism" without any concessions, 

especially "professional competence 

and integrity" must be the most 

obvious priority in promoting them, in 

order to cut bureaucracy and enlarging 

opportunities to increase performance 

in all areas in order to reduce, gradually 

and continuously, the gap separating us 

from the developed countries of Central 

Europe. A public service with a scheme 

of recruitment and promotion based on 

merit and regularly providing training 

can reduce incompetence within public 

institutions, thus stimulating the true 

value rates. Professionalism and 

professional integrity in public service, 

leads to reliability and predictability in 

public institutions. Professional 

integrity of public service must be 

based on impartiality and professional 

independence. Impartiality refers to the 

absence of preferential, personal 

requirements. In public institutions, 

preference is to favor one particular 

aspect of a given situation, causing 

undue detriment ¬ liver and unjust, 

general interest or to other 

stakeholders. Often the sense of 

prejudice or fallacious, loss of 

professional independence, is due to 

bribery, pressure, uncontrolled political 

ambition and intemperate desire for 

promotion. Bribery, in such cases, 

obtains an illegal profit. It generates 

pressure loss of independence, out of 

fear. Political ambition and 
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performanţă, numai pentru nerealizarea 

obiectivelor, care, implicit, conduc la 

nerealizarea obiectivelor strategice ale 

statului român, pe termen scurt, mediu 

şi lung. Numai în acest fel se poate 

asigura stabilitatea instituţiilor 

democratice şi realizarea nevoii de 

continuitate la conducerea acestora, 

pentru întărirea capacităţii de realizare 

a obiectivelor şi sarcinilor care le revin. 

Stabilitatea instituţiilor democratice, 

completată cu respectarea principiului 

transparenţei activităţii desfăşurate şi a 

rezultatelor obţinute, constituie 

adevăratele premise ale unei guvernări 

curate, în interesul general al 

cetăţeanului. 

 

3.3. Promovarea elitelor şi 

înlăturarea birocraţiei 

 

Deoarece elitelor le revine 

principala responsabilitate, pentru 

îndeplinirea oricărui tip de reformă, 

combaterea „oportunismului şi a 

carierismului”, fără nici un fel de 

concesii, dar mai ales „competenţa 

profesională şi integritatea”, trebuie să 

devină cea mai evidentă prioritate, în 

promovarea acestora, pentru înlăturarea 

birocraţiei şi sporirea şanselor de 

creştere a performanţelor, în toate 

domeniile, cu scopul reducerii, treptate 

şi continue, a decalajelor care ne 

despart de ţările dezvoltate din centrul 

europei. Un serviciu public, cu o 

schemă de recrutare şi avansare, bazată 

pe merit şi care presupune o pregătire 

regulată, poate reduce incompetenţa, în 

cadrul instituţiilor publice, stimulând 

astfel adevăratele valori. 

Profesionalismul şi integritatea 

profesională, în serviciul public, duc 

la încredere şi previzibilitate, în 

activitatea instituţiilor publice. 

Integritatea profesională a serviciului 

public, se bazează pe imparţialitate şi 

professional greed can lead civil 

servants to deliberately favorable to 

their superiors, causing blind obedience 

to the wishes of their heads and even 

denying them the habit of thinking. On 

promoting teaching and elites, through 

its reports, the European Union made 

permanent pressured the Romanian 

authorities, to be drawn open and 

transparent selection procedure, which, 

including prosecutors and judges 

candidates for promotion, to be able to 

assess performance publicly. It is 

envisaged, therefore, be eliminated 

faster promotions, of persons without 

experience, the relatively unimportant 

functions, and some far superior 

features. In this respect, it is important 

to cut out of ideological commitments 

and promotions, the "substitutes" based 

on "nepotism and clientele", whose 

sole criterion is that of claiming to be 

loyal to a particular political group, but 

in fact, they only  extract from the 

"lifeblood" of the Romanian economy, 

making of politics one of the most 

profitable professions in Romania. 

The promoted elites, must be true 

models of attitudes and behavior, a real 

personal example for all observers, 

more or less initiated, more or less 

educated, thus strengthening 

confidence in the ability of democratic 

institutions of the state of law, in their 

capacity to rule us to achieve the ideals 

of raising the standard of living and 

quality of life. 

By the implementation and 

application of new moral standards, the 

Romanian political elite must ensure, 

consistently, that the staff from all 

public institutions at all levels, is not 

recruited according to their degree of 

loyalty and trust but solely on the basis 

of training, skills and individual 

abilities and willingness to perform 

tasks with a high degree of complexity. 
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independenţă profesională. 

Imparţialitatea se referă la, absenţa 

preferinţelor personale. În cadrul 

instituţiilor publice, preferinţa 

înseamnă a favoriza un anumit aspect, 

al unei situaţii date, cauzând un 

detriment nejustificat şi nedrept, 

interesului general sau drepturilor altor 

părţi interesate. Adesea are sens de 

prejudecată sau de judecată greşită. 

Pierderea independenţei profesionale, 

are drept cauze mita, presiunile, 

ambiţia politică necontrolată şi dorinţa 

asiduă de promovare. Mita înseamnă, 

în asemenea cazuri, obţinerea unui 

profit ilegal. Presiunile generează 

pierderea independenţei, provocată de 

teamă. Ambiţia politică şi lăcomia 

profesională, pot pune funcţionarii 

publici în situaţii voit avantajoase, 

pentru superiorii lor, provocând 

supunerea oarbă a acestora în faţa 

dorinţelor şefilor şi chiar privând-i de 

obişnuinţa de a gândi. Un serviciu 

public, al cărui sistem de recrutare şi 

promovare este bazat, în primul rând, 

pe patronajul politic sau pe alianţe de 

diferite tipuri, este mai expus riscului 

de a desconsidera integritatea 

profesională, decât un sistem care se 

bazează pe merite. Cu privire la 

promovarea cadrelor şi a elitelor, prin 

rapoartele sale, Uniunea Europeană a 

făcut permanent presiuni asupra 

autorităţilor române, să fie elaborate 

proceduri de selecţie deschise şi 

transparente, prin care, inclusiv în cazul 

procurorilor şi judecătorilor candidaţi 

la promovare, să se poată evalua în 

mod public performanţele. Se are în 

vedere, astfel, să fie eliminate 

promovările rapide, ale unor persoane 

fără experienţă, de pe funcţii relativ 

neimportante, pe funcţii cu mult 

superioare. Cu privire la promovarea 

cadrelor şi a elitelor, prin rapoartele 

sale, Uniunea Europeană a făcut 

According to a detailed study, 

conducted for the British government 

in 1999, mentality and bureaucratic 

practices in Romania were 

characterized as follows: "In general, 

the Western model is one that promotes 

individualism while communism 

promotes collectivism. Individualism 

involves taking a risk, while 

collectivism promotes risk avoidance. 

The latter (collectivism), largely 

characterizes current bureaucracy in 

Romania. Moreover, the bureaucracy 

is characterized by rigidity of its 

structure - officials did not move from 

one job to another and in many cases 

have held the same job for twenty years 

or more. In addition, they are aware of 

the need to comply with the letter or 

spirit of the law. Low wages and a 

career without the opportunity to 

promote encourage corruption. Such 

conditions impede policy initiatives". 

[Tom Gallagher, 2010, p 101]. 

In these circumstances, based on the 

implementation and application of 

quality management system, coherent 

and consistent, we need a new 

"revolution" in terms of institutional 

design and methodology for the 

bureaucracy to give up the rigid 

political control and the low 

competence and motivation of 

employees. 

 

3.4. Strengthening partnership 

with civil society 

 

Promoting and strengthening social 

and economic partnerships at central 

and local levels should consider the 

principle of subsidiary, promoted by 

the European Union, according to 

which power must be distributed to the 

lowest practicable level. In these 

partnerships must be involved people 

holding various functions in public 
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permanent presiuni asupra autorităţilor 

române, să fie elaborate proceduri de 

selecţie deschise şi transparente, prin 

care, inclusiv în cazul procurorilor şi 

judecătorilor candidaţi la promovare, să 

se poată evalua în mod public 

performanţele. Se are în vedere, astfel, 

să fie eliminate promovările rapide, ale 

unor persoane fără experienţă, de pe 

funcţii relativ neimportante, pe funcţii 

cu mult superioare. În acest sens, este 

foarte important, să se poată renunţa la 

angajările şi promovările pe baze 

ideologice, de „înlocuitori”, bazate pe 

„nepotism şi clientelă”, al căror unic 

criteriu, este faptul de a pretinde că 

sunt loiali unei anumite formaţiuni 

politice, dar care, în fapt, numai cât 

extrag din „seva” economiei româneşti, 

făcând din politică una din cele mai 

profitabile profesiuni din România. 

Elitele promovate, trebuie să 

reprezinte adevărate modele de 

atitudine şi comportament, un adevărat 

exemplu personal, pentru toţi 

observatorii, mai mult sau mai puţin 

iniţiaţi, mai mult sau mai puţin educaţi, 

consolidând astfel încrederea în 

capacitatea instituţiilor democratice ale 

statului de drept, de a ne conduce spre 

realizarea idealurilor de creştere a 

nivelului de trai şi a calităţii vieţii.  

Prin implementarea şi aplicarea de 

noi standarde morale, elita politică 

românească trebuie să se asigure, în 

mod consecvent, că personalul din 

toate instituţiile publice, de la toate 

nivelurile, nu mai este recrutat în 

funcţie de gradul de loialitate şi de 

încredere pe care îl prezintă, ci, numai 

şi numai, pe baza pregătirii 

profesionale, a competenţelor şi 

abilităţilor individuale, precum şi a 

disponibilităţii de a îndeplini sarcini cu 

un grad de complexitate foarte ridicat. 

Conform unui studiu aprofundat, 

realizat pentru guvernul britanic în anul 

institutions, in business and civil 

society, trade unions and NGOs, to 

bring their contribution to sustainable 

development at the central and local 

levels. 

Partnership with civil society and 

community involves the imperative and 

necessary joint action among all 

government public institutions and 

NGOs that have responsibilities and 

legal concerns in preventing and 

combating anti-social facts, a reason 

why this particular important activity, 

requires coordination from the part of 

the managers. 

Involving civil society in 

partnership, have to ensure the rule of a 

perspective based on tolerance, 

dialogue and cooperation and not one 

based on exclusion, fear and distrust 

for the state citizens. The civil society 

must also protect the fundamental 

rights and freedom, the first vulnerable 

when speaking about the development 

of means of control and coercion, 

which can be, in the absence of a 

democratic civil society, used 

discriminatory and abusive. 

 

3.5. Preventing and combating 

institutional corruption 

 

The term "corruption"  is related, 

directly and immediately, the term 

"integrity", a term which was 

introduced and promoted, the 2003 

UNO Convention against Corruption, 

ratified including Romania. Thus, 

Article 5 of the Convention provides 

that: Each State Party shall develop and 

implement or have in mind the 

fundamental principles of its legal 

system, corruption prevention policies, 

efficient and coordinated, that 

promotes the participation of society 

and reflects the principles of the rule of 

law, good management of public affairs 
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1999, mentalitatea şi practicile 

birocraţiei din România, erau 

caracterizate astfel: „În general, 

modelul occidental este unul care 

promovează individualismul, în timp ce 

comunismul promovează colectivismul. 

Individualismul presupune asumarea 

unui risc, în timp ce colectivismul 

promovează evitarea riscurilor. Acesta 

din urmă (colectivismul - n.a.), 

caracterizează în mare măsură 

birocraţia actuală din România. Mai 

mult, birocraţia este caracterizată prin 

rigiditatea structurii sale – funcţionarii 

nu se mută dintr-un post în altul şi în 

multe cazuri au deţinut acelaşi post 

timp de douăzeci de ani sau chiar mai 

mult. În plus, nu sunt conştienţi că 

trebuie să respecte litera sau spiritul 

legii. Salariile mici şi o carieră fără 

posibilitatea de a promova încurajează 

corupţia. Astfel de condiţii frânează 

iniţiativele politice”. [Tom Gallagher, 

2010, p. 101]. 

În aceste condiţii, pe baza 

implementării şi aplicării unui sistem 

de management al calităţii, coerent şi 

consecvent, este necesară o nouă 

“revoluţie”, în ceea ce priveşte 

concepţia şi metodologia instituţională, 

pentru ca aparatul birocratic să renunţe 

la controlul politic rigid şi la nivelul 

scăzut de competenţă şi motivare a 

angajaţilor. 

 

3.4. Consolidarea parteneriatului 

cu societatea civilă 

 

Promovarea şi consolidarea 

parteneriatelor sociale şi economice, la 

nivel central şi local, trebuie să aibă în 

vedere respectarea principiului 

subsidiarităţii, promovat de Uniunea 

Europeană, potrivit căruia puterea 

trebuie să fie distribuită, până la cel 

mai de jos nivel practicabil. În aceste 

parteneriate, este necesar să fie 

and public property, integrity, 

transparency and accountability. There 

is also to be stated that, according to 

Article 8 of the Convention in order to 

fight corruption, each state shall 

promote, in particular, integrity, 

honesty and responsibility among 

public, consistent with fundamental 

principles of its legal system. In 

particular, each state shall endeavor to 

apply, within its own institutional and 

legal systems, codes or standards of 

conduct for the correct, honorable and 

proper performance of public functions. 

In the "Global Programme against 

Corruption" (1999), the UNO said that 

"the essence of corruption is the abuse 

of power committed for personal profit, 

directly or indirectly, for him or for 

another public sector or private 

sector". Also, the strategy "Fighting 

Corruption to Improve Governance" 

(1998), United Nations Development 

Programme, defines corruption as: 

abuse of public power, function or 

authority for private benefit through 

bribery, extortion, trafficking the 

influence, speed money or 

embezzlement. 

Preventing and combating 

corruption, should be considered as a 

necessity for achieving and 

consolidating a strong and effective 

rule of law and to ensure full success of 

the integration of Romania into the 

European Union. 

The goal of anticorruption policies is 

the decrease of corruption and increase 

confidence in the democratic 

institutions of the state. 

 

3.6. Awareness and enhancing of 

new attitudes and values 

 

The necessity for new approaches 

needs to be aware of all public officers 

in public institutions, from the 
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implicate, persoane cu diverse funcţii 

din instituţiile publice, din mediul  de 

afaceri şi din rândul societăţii civile, 

sindicate şi organizaţii non-

guvernamentale, care să îşi aducă 

contribuţia la o dezvoltare durabilă pe 

plan central şi local. 

Parteneriatul cu societatea civilă şi 

comunitatea, implică, în mod imperios 

şi necesar, o acţiune conjugată, între 

toate instituţiile publice 

guvernamentale şi ONG-urile care au 

atribuţii şi preocupări legale, în 

domeniul prevenirii şi combaterii 

faptelor antisociale, cauză pentru care, 

această activitate deosebit de 

importantă, necesită o coordonare de la 

nivelul managerilor. 

Implicarea societăţii civile, prin 

parteneriat, trebuie să garanteze, 

preeminenţa unei perspective bazate pe 

toleranţă, dialog şi cooperare şi nu a 

uneia care se bazează pe excludere, 

teamă şi neîncredere reciprocă, faţă de 

cetăţenii statului. De asemenea, 

implicarea societăţii civile, trebuie să 

asigure protejarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale, primele 

vulnerabile în faţa dezvoltării unor 

instrumente de control şi coerciţie, care 

pot fi, în absenţa unei societăţi civile 

democratice, folosite discriminatoriu şi 

abuziv. 

 

3.5. Prevenirea şi combaterea 

corupţiei instituţionale 
 

Termenul de „corupţie” este în 

legătură, directă şi nemijlocită, cu 

termenul de „integritate”, termen care a 

fost introdus şi promovat de, Convenţia 

ONU împotriva corupţiei din 2003, 

ratificată inclusiv de România. Astfel, 

art. 5 din această Convenţie dispune că: 

Fiecare stat parte, elaborează şi aplică 

sau are în vedere, conform principiilor 

fundamentale ale sistemului său 

presidential institution, central and 

local government institutions, legal 

institutions, educational institutions and 

insurance and law enforcement and 

security, to the last section of rural 

institutions. It is necessary to 

strengthen an independent attitude 

towards the political forces of a civic 

consciousness on:  the patriotism, the 

membership of a free and democratic 

society, in truth, a spirit of justice and 

social equity. 

The new progressive attitudes 

involve thus building a truly tenacious 

opposition to political manipulators, 

who have nothing with general interest, 

aiming the appointment and promotion 

at different functions, formally, without 

the criteria of competence and 

professionalism, to the detriment 

performance, which thus have negative 

consequences in achieving strategic, 

tactical and operational and, finally, the 

gradual decline of the Romanian 

society. 

All employees of public institutions 

must have and demonstrate the will to 

implement any change that increases 

their professionalism. In this respect, it 

should be totally removed selection and 

promotion of informal and non-

transparent practices, in order to reach 

a deeper engagement in activities and 

duties, including those dealing with 

cases of violation of law even that is 

often difficult and risky, especially 

when the surveyed persons are, from a 

political point of view, among some 

influential people. 

 

Conclusions 

 

In order to ensure sustainable 

development, harmonious and balanced 

of the Romanian state, all state legal 

institutions must operate at a high level 

of quality, regardless of what happens 
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juridic, politici de prevenire a 

corupţiei, eficiente şi coordonate, care 

favorizează participarea societăţii şi 

care reflectă principiile de stat de 

drept, buna gestiune a problemelor 

politice şi bunurile publice, de 

integritate, transparenţă şi 

responsabilitate. De asemenea, 

conform art. 8 din aceeaşi Convenţie: 

Pentru a lupta împotriva corupţiei, 

fiecare stat parte încurajează, în mod 

special, integritatea, cinstea şi 

răspunderea agenţilor publici, conform 

principiilor fundamentale ale 

sistemului său juridic. În particular, 

fiecare stat parte, se străduieşte să 

aplice, în cadrul propriilor sisteme 

instituţionale şi juridice, coduri sau 

norme de conduită, pentru exercitarea 

corectă, onorabilă şi corespunzătoare 

a funcţiilor publice. 

În cadrul „Programului global 

împotriva corupţiei” (1999), ONU 

declara că „esenţa fenomenului 

corupţiei constă în abuzul de putere, 

săvârşit în scopul obţinerii unui profit 

personal, direct sau indirect, pentru 

sine sau pentru altul, în sectorul public 

sau în sectorul privat”. De asemenea, 

în strategia sa „Fighting Corruption to 

Improve Governance” (1998), 

Programul de Dezvoltare al Naţiunilor 

Unite, defineşte corupţia ca fiind: 

abuzul de putere publică, de funcţie sau 

de autoritate, pentru beneficiu privat, 

prin mită, şantaj, trafic de influenţă, 

speed money sau delapidare. 

Prevenirea şi combaterea corupţiei, 

trebuie luată în considerare ca o 

necesitate, pentru realizarea şi 

consolidarea unui stat de drept puternic 

şi performant, precum şi pentru 

garantarea succesului deplin a 

procesului de integrare a României în 

Uniunea Europeană. 

Scopul politicilor anticorupţie, îl 

constituie scăderea nivelului corupţiei 

in the politics, whatever the crisis, 

more or less serious in this area. To this 

end, for sustainable development and 

continuous operation at full potential, 

essential State institutions must be 

reformed and depoliticized in order to 

be independent of political factors and 

to be strengthened. Employees of these 

institutions should not be changed 

according to the political criteria at 

each change of state politics. 

Only employees’ competence and 

their actual performance may lead 

towards a strong state that can ensure 

the welfare of its citizens, who can 

reassure all major partners and that can 

lead to change, the better, attitude and 

confidence of people from state bodies. 

For this, the state must invest more in 

competence and actual performance of 

employees in public institutions, so that 

any change thereof, on any grounds 

other than lack of actual performance 

would mean losses for the state, the 

people lost and costs incurred 

unnecessarily them. 

In order to ensure sustainable 

strengthening the state of law, 

democracy in Romania it is necessary 

to be met more premises of which the 

most important refers to: strengthening 

political accountability, corruption 

prevention and combating political 

stability of state institutions by their 

orientation to total quality management 

and excellence in their work, 

promoting elite and cut red tape, to 

enhance the prospects of increased 

performance in every area to reduce, 

gradual and continuous, the gap 

separating us from developed countries, 

reforming the judiciary and combating 

corruption in the system, to increase 

public confidence in justice and, 

thereby, in all state institutions in 

Romania, strengthening partnership 

with civil society to ensure sustainable 
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şi creşterea încrederii în instituţiile 

democratice ale statului. 

 

3.6. Conştientizarea şi 

consolidarea unor noi atitudini şi 

valori  

 

Necesitatea unor noi atitudini este 

necesar să fie conştientizată, de toţi 

lucrătorii din instituţiile publice, 

începând de la instituţia prezidenţială, 

instituţiile administraţiei publice 

centrale şi locale, instituţiile de justiţie, 

instituţiile educaţionale şi cele de 

asigurare şi menţinere a ordinii şi 

siguranţei, până la ultimul 

compartiment al instituţiilor din mediul 

rural. Este necesară consolidarea unei 

atitudini independente faţă de forţele 

politice, a unei conştiinţe civice, 

referitoare: la patriotism, la 

apartenenţa la o societate liberă şi 

democratică, la adevăr, spirit de 

dreptate şi echitate socială. 

Noile atitudini progresiste, implică, 

astfel, consolidarea unei adevărate 

tenacităţi, de opunere presiunilor 

politice manipulatoare, care nu au 

nimic cu interesul general, care 

urmăresc numirea şi promovarea pe 

diferite funcţii, în mod formal, fără 

respectarea criteriilor de competenţă şi 

profesionalism, în detrimentul 

performanţelor, care, astfel, au 

consecinţe negative în atingerea 

obiectivelor strategice, tactice şi 

operaţionale şi, în final, declinul treptat 

al societăţii româneşti. 

Toţi angajaţii instituţiilor publice, 

trebuie să aibă şi să demonstreze voinţa 

de a implementa orice schimbare, care 

le sporeşte profesionalismul. În acest 

sens, este necesar să fie eliminate, total, 

practicile de selecţie şi de promovare 

neoficiale şi netransparente, pentru a se 

ajunge la o profundă angajare, în 

desfăşurarea activităţilor şi sarcinilor 

development and articulated the central 

and local institutional corruption 

prevention and combating to guarantee 

full success of the integration of 

Romania into the European Union and 

the euro area and, last but not least, 

awareness and enhancing new attitudes 

and values, demonstrating the will to 

implement any change that increases 

the responsibility and professionalism 

in delivering consistently high standard 

and quality of all our commitments. 
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de serviciu, inclusiv, în instrumentarea 

cazurilor de încălcare a legii, chiar dacă 

de multe ori este dificil şi riscant, mai 

ales atunci când persoanele cercetate, 

provin din rândul unor oameni 

influenţi, din punct de vedere politic. 

 

Concluzii 

 

Pentru asigurarea unei dezvoltări 

sustenabile, armonioase şi echilibrate a 

statului român, toate instituţiile 

legitime ale statului trebuie să 

funcţioneze la un înalt nivel de calitate, 

indiferent de ceea ce se întâmplă în 

zona politicului, indiferent de crizele, 

mai mult sau mai puţin grave, din 

această zonă. În acest scop, pentru o 

dezvoltare durabilă şi pentru o 

funcţionare permanentă la parametri 

maximi, instituţiile esenţiale ale statului 

trebuie să fie reformate şi depolitizate, 

pentru a fi independente de factorul 

politic şi pentru a fi întărite. Angajaţii 

acestor instituţii trebuie să nu mai fie 

schimbaţi, pe criterii politice, la fiecare 

schimbare a puterii politice din stat.  

Numai competenţa şi performanţa 

reală a angajaţilor, poate conduce către 

realizarea unui stat puternic, care poate 

asigura bunăstarea cetăţenilor săi, care 

poate oferi garanţii majore tuturor 

partenerilor şi care poate duce la 

schimbarea, în bine, a atitudinii şi 

încrederii populaţiei faţă de instituţiile 

statului. Pentru aceasta, statul trebuie să 

investească mult în competenţa şi 

performanţa reală a angajaţilor din 

instituţiile publice, astfel că orice 

schimbare a acestora, pe alte criterii, 

decât lipsa performanţelor reale, ar 

însemna pierderi pentru stat, prin 

oamenii pierduţi şi prin cheltuielile 

efectuate inutil cu ei. 

Pentru a asigura consolidarea 

sustenabilă a statului de drept, 

democratic, în România este necesar să 

generala a dreptului”, Editura Lumina, 

Chişinău; 

12. Michel Winock, 1997, „Le siècle des 

intellectuels”, Paris, Editions du Seuil; 

13. Norman Davies, 1996, „Europe: a 

History”, Oxford; 

14. Redor Marie-Joelle, 1982, “De ľÉtat 

legal à ľÉtat droit”, Economia, PUF, Paris; 

15. T. Drăganu, 1992, “Introducere în 

teoria şi practica statului de drept”, 

Editura Dacia, Cluj-Napoca; 

16. Tom Gallagher, 2010, „Deceniul 

pierdut al României. Mirajul integrării 

europene după anul 2000”, Editura ALL, 

Bucureşti; 

 

 

 

 

 

 
 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

57 

fie îndeplinite mai multe premise, 

dintre care cele mai importante se 

referă la: consolidarea responsabilităţii 

politice, prevenirea şi combaterea 

corupţiei politice, asigurarea stabilităţii 

instituţiilor statului, prin orientarea 

acestora spre managementul calităţii 

totale şi excelenţă în activitatea lor, 

promovarea elitelor şi înlăturarea 

birocraţiei, pentru sporirea şanselor de 

creştere a performanţelor, în toate 

domeniile, cu scopul reducerii, treptate 

şi continue, a decalajelor care ne 

despart de ţările dezvoltate, reformarea 

sistemului judiciar şi combaterea 

corupţiei din acest sistem, pentru 

creşterea încrederii cetăţenilor în 

justiţie şi, prin aceasta, în toate 

instituţiile statului de drept din 

România, consolidarea parteneriatului 

cu societatea civilă, care să asigure o 

dezvoltare articulată şi durabilă la nivel 

central şi local, prevenirea şi 

combaterea corupţiei instituţionale, 

pentru garantarea succesului deplin a 

procesului de integrare a României în 

Uniunea Europeană şi în Zona Euro, 

precum şi, dar nu în ultimul rând, 

conştientizarea şi consolidarea unor noi 

atitudini şi valori, care să demonstreze 

voinţa de a implementa orice 

schimbare, care sporeşte 

responsabilitatea şi profesionalismul, în 

realizarea cu consecvenţă şi la un înalt 

standard de calitate a tuturor 

angajamentelor asumate. 
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Abstract: Pe parcursul perioadei de 

organizare socialistă a statului român, 

teoreticienii dreptului utilizau pentru 

analiza și ierarhizarea surselor de drept, în 

ordine descrescătoare, începând cu 

Constituția și terminând cu actele 

normative adoptate de organele 

administrației publice locale. După 

adoptarea Constituției în decembrie 1991, 

teoria de manuale de drept sau monografii 

dedicate la sursele de drept, a abordat 

această problemă într-un mod aproximativ 

similar, cu mici diferențe, Constituția fiind 

considerată sursa supremă de drept. Având 

în vedere faptul că tratatele ratificate de 

Parlament fac parte din dreptul intern, 

conform art. 11 din Constituție, a apărut 

problema integrării lor în ierarhia surselor 

de drept, precum și problema 

reglementărilor internaționale privind 

drepturile omului, care, în conformitate cu 

art. 20 alineatul 2, au prioritate atunci 

când există neconcordanțe între tratate, 

pacte, etc., și legile interne. Ierarhizarea 

surselor de drept a devenit mai complexă, 

după revizuirea Constituției în 2003, când 

prioritatea tratatelor UE a fost stipulată 

expres, precum și a reglementărilor 

comunitare cu caracter obligatoriu, în 

cazul în care acestea ar trebui să intre în 

conflict cu legile interne. Mai mult decât 

atât, ierarhizarea surselor de drept a 

devenit și mai complexă după aderarea 

României la Uniunea Europeană. În cazul 

în care judecătorul trebuie să aleagă între 

legile europene și interne, între o 

interpretare dată de Curtea Constituțională 

și cea oferită de către Înalta Curte de 
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Abstract: During the period of the 

Romanian socialist organization of state, 

the theoreticians of law used to analyze 

and rank the sources of law, in descending 

order, starting with the Constitution and 

ending with the normative acts adopted by 

local government bodies. After adopting 

the Constitution in December 1991, the 

theory of law manuals or the monographs 

dedicated to the sources of law approached 

this issue in an approximately similar 

manner with slight differences, the 

Constitution being considered the supreme 

source of law. Considering that the treaties 

ratified by the Parliament were part of the 

domestic law, according to art. 11 of the 

Constitution, the issue of integrating them 

in the hierarchy of the sources of law 

appeared, as did the problem of 

international regulations regarding the 

human rights which, according to art. 20 

paragraph 2, have priority when any 

inconsistencies exist between treaties, 

pacts, etc., and internal laws. The 

hierarchization of the sources of law 

became more complex after the revision of 

the Constitution in 2003, when the priority 

of the E.U. treaties was expressly 

stipulated, as well as of the legally binding 

Community regulations in case they should 

come in conflict with the internal laws. 

Moreover, the hierarchization of the 

sources of law became even more complex 

after Romania’s accession to the European 

Union. Provided that the judge has to 

choose between European and internal 

laws, between an interpretation given by 

the Constitutional Court and one given by 
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Casație și Justiție, sau între o interpretare 

dată de o instanță națională și cea 

prevăzută de către o instanță europeană, 

sarcinile judecătorului național sunt din ce 

în ce mai multe și mai dificile. Cu toate 

acestea, ele nu sunt insurmontabile. 

Eforturile depuse la nivel național, cât și la 

nivel european, au dat roade. În practică, 

au fost găsite mai multe soluții. Teoria, cu 

toate acestea, și-a luat măsuri pentru a 

găsi și mai multe. 

 

 

Cuvinte cheie: izvoare de drept, 

ierarhia izvoarelor de drept, supremația 

Constituției, norme juridice europene. 

  
 

Introducere 

 

Plecând de  la precizarea că în 

continuare nu ne vom referi la 

izvoarele materiale ale dreptului (cu 

toate că ar prezenta interes în acest 

context), ci la izvoarele formale ale 

acestuia, vrem să punem în discuţie 

unele  dificultăţi pe care le întâmpină 

judecătorul dintr-un stat integrat în 

U.E., în selectarea regulilor juridice ce 

urmează a fi aplicate într-un litigiu dat 

şi în realizarea unei interpretări corecte 

a normelor naţionale sau comunitare. 

Adesea, aceleaşi relaţii sociale sunt 

reglementate atât la nivel european cât 

şi la nivel naţional. Relativ mai rar, se 

mai întâmplă ceva: interpretările date la 

nivel naţional diferă de cele date la 

nivel european (fie de Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, fie de 

Curtea de Justiţie de la Luxemburg). 

Lucrurile se complică uneori şi prin 

pronunţarea unor decizii contradictorii 

de către instanţele judecătoreşti, după 

cum este posibil ca o decizie a Curţii 

Constituţionale să vină în contradicţie 

cu o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie. 
Toate aceste dificultăţi sunt 

determinate, printre altele, şi de 

the High Court of Cassation and Justice, or 

between an interpretation given by a 

national court and one provided by an 

European court, the tasks of the national 

judge are becoming more and more 

difficult. However, they are not 

insurmountable. The effort made at the 

national as well as at the European level 

has paid off. In practice, several solutions 

have been found. The theory, however, has 

got some more steps to go.  

 

 

Keywords: sources of law, the hierarchy 

of the sources of law,  the supremacy of the 

Constitution, European legal norms. 

 

 

Introduction 

 

We are leaving from the 

specifications that we will not refer to 

the materials sources of law (although 

it would be of interest in this context), 

but rather to its formal sources. We 

want to discuss about some difficulties 

a judge of a UE integrated state 

encounters when selecting the legal 

rules that are going to be applied in a 

given dispute and when making a 

correct interpretation of a national or 

Community rules. Often, the same 

social relations are regulated both at a 

European level and at a national level. 

Relatively rarely, something: happens: 

the interpretations given at a national 

level differ from those given at an 

European level (either by the European 

Court of Human Rights or by the Court 

of Justice in Luxembourg). Things get 

sometimes complicated when the 

courts pronounce contradictory 

decisions, as it is possible that a 

decision of the Constitutional Court 

comes into conflict with a decision of 

the High Court of Cassation and 

Justice. 

All these difficulties are caused, 

among other things, by the existence of 
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existenţa unei teorii incoerente privind 

izvoarele de drept şi ierarhizarea lor, pe 

de o parte, şi de existenţa unor opinii 

contradictorii, referitoare la raporturile 

dintre izvoarele de drept comunitare şi 

cele naţionale. 
 

1. În România, până la adoptarea 

noii Constituţii din 1991 lucrurile 

păreau clare, iar în literatura de 

specialitate exista un consens, 

ierarhizarea izvoarelor de drept 

făcându-se de la legea fundamentală în 

jos, până la actele normative adoptate 

de autorităţile publice locale [1]. În 

aceste condiţii sarcina judecătorului era 

mai simplă, având doar grijă ca norma 

aplicată în cazul dat să nu vină în 

contradicţie cu o alta, cuprinsă într-un 

izvor de drept aflat pe o treaptă 

superioară. În perioada socialistă de 

organizare etatică, grija cea mai mare 

pentru judecător era să rezolve cazul în 

conformitate cu directivele de partid – 

problemă rezolvată în epocă prin 

distincţia ce se făcea între izvoarele 

directe şi cele indirecte, şi situarea 

directivelor în cadrul izvoarelor 

indirecte, ce au prioritate chiar şi faţă 

de legea fundamentală, deci prin 

politizarea actului de justiţie. De 

asemenea, multă vreme s-a discutat – 

existând păreri pro şi contra – „natura 

deciziilor de îndrumare” ale fostului 

Tribunal Suprem, calitatea lor de izvor 

de drept, problemă reluată de o anume 

manieră şi azi [2]. 

După adoptarea Constituţiei, în 

1991, zece ani şi mai bine ierarhizarea 

s-a făcut de aceeşi manieră [3], 

comentându-se în plus două probleme 

legate de interpretarea art.11 alin.2 şi, 

respectiv, art. 20 alin. 2 din Legea 

fundamentală – unul referitor la 

tratatele ratificate de Parlament [4], 

care, odată procedura încheiată, „fac 

parte din dreptul intern”, şi altul 

incoherent theories concerning the 

sources of law and their hierarchy, on 

one hand, and the existence of 

conflicting opinions regarding the 

relationship between the national and 

community sources of law. 

 

1. In Romania, pending the adoption 

of the new Constitution in 1991, things 

seemed clear, and in the specialty 

literature there was a consensus. The 

ranking of law sources was made from 

the basic law down to the normative 

acts adopted by public local authorities 

[1]. In these conditions the judge's task 

was a simple one. He just had to take 

care that the rule applied in a case 

should not come into conflict with 

another one included in a source of law 

situated on a superior level. In the 

Socialist period of statist organization 

the judge’s greatest care was to resolve 

the case in accordance with the party’s 

directives – problem solved during that 

period through the distinction made 

between the direct and indirect sources; 

the directives were included in the 

indirect sources which had priority 

even over the basic law, thus 

politicizing the justice system. Also, 

the "nature of guidance decisions" of 

the old Supreme Court, their quality of 

law source was long discussed – pros 

and cons opinions. This issue was 

resumed in a certain way today [2].  

After the adoption of the 

Constitution in 1991, for a period of 

over ten years the hierarchy was done 

in the same way[3]. In addition, two 

issues related to the interpretation of 

article 11, paragraph 2, and article 20 

par. 2 of the basic law arise. One was 

related to the treaties ratified by 

Parliament[4], which, once the 

procedure is completed, "are part of the 

domestic law", and the other one was 

related to the priority of international 
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referitor la prioritatea reglementărilor 

internaţionale privitoare la drepturile 

omului, atunci când există 

neconcordanţă între acestea şi regulile 

interne [5]. De remarcat că specialiştii 

din ţara noastră au comentat în epocă 

neconcordanţa dintre regula 

supremaţiei Constituţiei (art. 1 alin. 5) 

şi normele cuprinse în  articolele 

amintite (art. 11 alin. 2 şi art. 20 alin. 

2), aşa cum azi, după revizuirea 

constituţională din 2003, comentează 

din nou. Fără doar şi poate că legea 

fundamentală nu este coerentă în acest 

sens. Şi anume, art. 1 alin. 5 consacră 

supremaţia Constituţiei, pentru ca art. 

148 alin. 2 să statueze: „prevederile 

constitutive ale Uniunii Europene, 

precum şi celelalte reglementări 

comunitare cu caracter obligatoriu, au 

prioritate faţă de dispoziţiile contrare 

din legile interne…” S-a argumentat de 

către unii autori - precum d-na prof.dr. 

Simina Tănăsescu - că trebuie să facem 

deosebire între „supremaţie” şi 

„prioritate”, dar noi rămânem convinşi 

că şi dacă facem distincţia aceasta – şi 

trebuie să o facem – tot este necesar să 

ţinem cont de raportul dintre 

„prioritate” şi „supremaţie”, din cauza 

relativei confuzii dintre cele două 

noţiuni.   

 

2. Dar viaţa celor ce aplică legea în 

România, în special a judecătorilor, nu 

este complicată îndeosebi de problema 

ierarhizării izvoarelor interne, 

naţionale. În Constituţie avem 

suficiente norme care se referă, după 

caz, la supremaţia acesteia (exemplu 

art. 1, alin. 5, art. 142 alin. 1 şi art. 146 

literele a), b), c) şi d), la „ierarhizarea” 

legilor adoptate de Parlament - lege 

constituţională, lege organică şi lege 

ordinară, la regimul juridic al 

ordonanţelor cu caracter normativ 

(făcându-se distincţie între ordonanţe 

rules regarding human rights, when 

there are inconsistencies between them 

and the internal rules[5]. It is surprising 

that the specialists in our country have 

commented then the disparity between 

the rule of supremacy of the 

Constitution (art. 1 par. 5) and the rules 

contained in the articles in question 

(art. 11 par. 2 and art. 20 par. 2), as 

today, after the constitutional review 

made in 2003, they comment again. 

Without question, the basic law is not 

consistent in this regard. Namely, 

article 1 par. 5 establishes the primacy 

of the Constitution and article 148 par. 

2 would rules that: "the provisions 

constituting the European Union, as 

well as other binding Community rules, 

take precedence over the contrary 

provisions of domestic laws…" It was 

argued by some authors – such as Mrs. 

Prof. dr. Simina Tănăsescu - that we 

must make a distinction between 

"supremacy" and "priority", but we 

remain convinced that if we make this 

distinction – and we need to do it–it is 

still necessary to take into account the 

ratio between "priority" and 

"supremacy", due to the relative 

confusion between the two notions.    

 

2. But the life of those who apply 

the law in Romania, in particular 

judges, is not complicated by the issue 

of ranking the domestic or national 

sources. In the Constitution we have 

enough rules that relate, depending on 

the case, to its supremacy (e.g. Article 

1, par. 5, art. 142 par 1 and article 146, 

letters (a), b), c) and d), to the 

“hierarchy” of the laws adopted by the 

Parliament -  constitutional law, 

organic law and ordinary law – to the 

legal regime of the normative 

ordinances (with distinction between 

emergency and simple ordinances) [6], 

to the presidential decrees that are 
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de urgenţă şi cele simple) [6], la 

decretele prezidenţiale care sunt 

izvoare de drept [7], la hotărârile cu 

caracter normativ ale Guvernului [8], 

etc. Sigur, operaţiunea de ierarhizare a 

izvoarelor dreptului trebuie să ţină cont 

şi de autonomia locală, care la rându-i 

nu se poate exercita decât în condiţiile 

legii, aceasta stabilind competenţa 

structurilor instituţionale organizate la 

nivelul unităţilor administrative 

autonome [9] şi deci actele juridice 

normative pe care le pot adopta. 

Raporturile dintre autorităţi, 

competenţa unora de a adopta acte 

juridice care au în fapt „caracter 

normativ”, obligativitatea acestora, 

poziţia complicată a autorităţilor 

naţionale faţă de instituţiile europene, 

faţă de competenţa lor de a adopta  

reglementări cu caracter obligatoriu, 

obligativitatea respectării prevederilor 

tratatelor constitutive ale Uniunii 

Europene, obligativitatea respectării 

jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului, a Curţii Europene 

de Justiţie, etc., complică în modul cel 

mai serios luarea unei decizii corecte, 

pertinente de către judecători. 

 

3. Spuneam că raporturile dintre 

autorităţile etatice, competenţele lor 

stabilite prin Constituţie şi legi, 

complică uneori sarcinile judecătorului. 

Unul din exemplele semnificative în 

acest sens, este cel privind 

jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti. 

După cum este ştiut, sistemul juridic de 

la noi aparţine familiei romano-

germanice, unde jurisprundenţa nu 

constituie izvor de drept. Şi, totuşi, cu 

titlu de excepţie, există decizii ale 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care 

fiind date în recursurile în interesul 

legii, trebuiesc respectate de toate 

celelalte instanţe. Recursul în interesul 

legii este reglementat atât în materie 

sources of law [7], to the decisions with 

normative nature of the Government 

[8], etc. Sure, the ranking operation of 

sources of law must take into account 

the local autonomy, which in turn must 

be exercised in accordance with the 

law. This jurisdiction establishes the 

competence of the institutional 

structures organized at the level of 

autonomous administrative units [9] 

and also the normative legal acts which 

they may adopt.  

The relationship between 

authorities, the competence of some to 

adopt legal acts with "normative 

character", their obligation, the difficult 

position of the national authorities 

towards the European institutions, their 

competence to adopt binding 

regulations, their obligation to comply 

with the constituent treaties of the 

European Union and with the 

jurisprudence of the European Court of 

Human Rights, the European Court of 

Justice, etc. seriously complicates the 

making of a correct, pertinent decision 

by the judges. 

 

3. I was saying that the relationship 

between statist authorities, their 

competences established through the 

Constitution and laws sometimes 

complicated the tasks of the judges. 

One of the significant examples in this 

respect is the one regarding the 

jurisprudence of the courts. As it is 

known our legal system belongs to the 

Roman-Germanic family, where 

jurisprudence does not constitute a 

source of law. And yet, as an 

exception, there are decisions of the 

High Court of Cassation and Justice, 

which are given in appeals in the 

interest of the law and must be 

respected by all other instances. An 

appeal in the interest of the law is 

regulated in the civil, commercial, 
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civilă, comercială, de contencios 

administrativ, cât şi în materie penală 

[10]. Prin această procedură [11] se 

urmăreşte interpretarea şi aplicarea 

unitară a legii, de către toate instanţele 

judecătoreşti. Soluţiile se pronunţă 

numai în interesul legii. Ele sunt 

invocate uneori ca precedente judiciare 

şi au fost privite de mulţi specialişti ca 

izvoare indirecte (implicite) ale 

dreptului. Şi totuşi, de-a lungul 

ultimilor ani Curtea Constituţională a 

fost sesizată cu neconstituţionalitatea 

prevederilor la care ne-am referit, 

prevederi ce „impun” soluţii de 

interpretare judecătorului. Ori 

Constituţia prevede că judecătorul este 

„independent şi se supune numai legii” 

(art. 124, alin. 3).  

De remarcat poziţia fermă şi 

constantă a tuturor judecătorilor 

constituţionali, până nu demult, când 

unul din membrii Curţii Constituţionale 

a exprimat o opinie separată, bazată, de 

altfel, pe multe argumente exprimate 

deja în doctrină. Soluţia propusă în 

literatura de specialitate, în sensul 

revizuirii Constituţiei şi introducerii 

unei reguli, care să prevadă caracterul 

obligator al unor astfel de decizii nu a 

fost încă luată în seamă de Parlament, 

aşa încât controversa continuă, din 

motive temeinice, după părerea noastră 

[12]. 

În sfârşit, trebuie arătat că sunt şi 

specialişti care consideră că orice 

decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie trebuie respectată de toţi 

judecătorii, că este de neconceput ca o 

instanţă inferioară să hotărască în sens 

contrar [13], dar numărul celor care 

comentează constituţionalitatea 

prevederilor care reglementează 

recursul în interesul legii este net 

superior. În legătură cu opinia amintită, 

ne întrebăm: Şi deciziile cele mai 

controversate ale Înaltei Curţi de 

administrative and criminal cases [10]. 

Through this procedure [11] the 

uniform interpretation and application 

of the law by all courts is intended. The 

solutions are given only in the interest 

of the law. They are sometimes 

invoked as a legal precedent and were 

regarded by many specialists as indirect 

(implied) sources of law. And yet, over 

the past few years the Constitutional 

Court has been seized with the 

unconstitutionality provisions to which 

we have referred to, provisions which 

"require" solutions interpreted by the 

judge. Or the Constitution provides that 

the judge is independent and is 

subjected only to the law" (art. 124, 

par. 3).     

Notable is the firm and constant 

position of all constitutional judges 

until not so long ago, when one of the 

members of the Constitutional Court 

expressed a dissenting opinion based, 

moreover, on many arguments already 

expressed in the doctrine. The solution 

proposed in the specialty literature, the 

review of the Constitution and the 

introduction of a rule stipulating the 

mandatory character of such decisions, 

has not yet been taken into account in 

the Parliament, so the controversy 

continues, due to good reasons, in our 

opinion [12]. 

Finally, it should be pointed out that 

there are specialists who believe that 

any decision of the High Court of 

Cassation and Justice must be respected 

by all judges, that it is inconceivable 

for an inferior court to decide the 

contrary [13], but the number of those 

who comment on the constitutionality 

of the provisions governing the appeal 

in the interest of the law is vastly 

superior. In connection with the stated 

opinion, we ask: Even the most 

controversial decisions of the High 

Court of Cassation and Justice should 
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Casaţie şi Justiţie trebuie respectate, 

chiar şi cele prin care aceasta şi-a 

arogat competenţa de a realiza 

controlul constituţionalităţii legii?[14].   

 

4. Tot raporturile dintre autorităţile 

publice, complexitatea lor, determinate 

de multe ori de lacunele Constituţiei 

sau ale legii, cauzează dificultăţi 

judecătorilor în selectarea normelor 

(izvoarelor de drept) ce trebuie 

aplicate, la acestea adăugându-se 

uneori soluţiile contradictorii date de 

Curtea Constituţională în judecarea 

unor cauze identice. Multă cerneală a 

curs pe această temă şi nu putem da 

amănunte în acest context, dar trebuie 

să amintim decizia prin care Curtea 

Constituţională, considerând 

neconstituţională o lege de modificare a 

Codului penal, a repus de fapt în 

vigoare nişte reguli abrogate de 

Parlament, aceasta transformându-se de 

facto în …„putere legiuitoare”, decizie 

ce a avut consecinţe total neplăcute, 

unii judecători considerând că 

prevederile Codului penal privind 

insulta şi calomnia sunt în vigoare, 

continuând deci judecarea proceselor 

din acest domeniu, pe când alţii nu[15].  

Consecinţe ce veneau în contradicţie 

cu principiul statului de drept, au avut 

şi unele decizii ale Curţii 

Constituţionale, pronunţate în baza art. 

146 lit. e) din Constituţie, referitor la 

soluţionarea conflictelor juridice de 

natură constituţională dintre autorităţile 

publice. E vorba de deciziile privind 

interpretarea art. 85 alin. 2 care 

reglementează remanierea 

guvernamentală [16], decizii prin care 

Curtea Constituţională a ajuns să se 

transforme din „legiuitor negativ” în 

„legiuitor pozitiv”[17], fapt determinat, 

în mare parte, de orgoliile celor doi şefi 

ai executivului care, printr-o 

interpretare diferită a regulilor 

be respected, even those in which it 

arrogated to itself the competence to 

carry out the control on the law’s 

constitutionality?[14]. 

 

4. All relations between public 

authorities, their complexity, often 

determined by the loopholes of the 

Constitution or the law, cause the 

judges difficulties in selecting the rules 

(law sources) that are to be applied. 

Sometimes the conflicting solutions 

given by the Constitutional Court when 

judging such cases make the judges’ 

job more difficult. Much ink has 

flowed on this issue and we cannot give 

details at this juncture, but we must 

remember the decision through which 

the Constitutional Court, considering 

unconstitutional a law amending the 

Criminal Code, reinstated into force 

some rules repealed by the Parliament, 

this transformed de facto into 

..."executive power". The decision had 

totally unpleasant consequences. Some 

judges considered that the provisions of 

the criminal code on insult and slander 

are in force, so they continued their 

judging processes in this area, while 

others did not[15]. 

The consequences of some decisions 

of the Constitutional Court handed 

down under article 146, letter e) of the 

Constitution, relating to the resolution 

of legal conflicts of constitutional 

nature between public authorities, come 

in conflict with the principle of the rule 

of law. We are talking about decisions 

regarding the interpretation of article 

85 paragraph 2 regulating the 

Government reshuffling [16], decision 

through which the Constitutional Court 

become a “positive legislator” from the 

“negative legislator” it had been [17]. 

This fact was determined, in a large 

part, by the egos of the two heads of 

the Executive, who, through a different 
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constituţionale, creau blocaje 

instituţionale, cărora numai Curtea le 

putea pune capăt. 

 

5. Însă, complexitatea alegerii 

normelor aplicabile unui caz de către 

judecătorul naţional s-a amplificat, 

îndeosebi după aderarea la Uniunea 

Europeană. Toate statele sau aproape 

toate, au inclus „clauza europeană” în 

propriile legi fundamentale, au înscris, 

pe cale de consecinţă, obligativitatea 

respectării prevederilor tratatelor 

constitutive ale Uniunii Europene şi ale 

celorlalte reglementări comunitare cu 

caracter obligatoriu. Toate au 

recunoscut, imediat sau mai târziu, 

prioritatea reglementărilor cu caracter 

obligatoriu în caz de neconcordanţă cu 

dreptul intern, în neconcordanţă chiar 

cu Constituţia. A fost şi continuă să fie 

un proces de acomodare, de cooperare 

în scopul asigurării obiectivelor 

prevăzute de Tratatul Uniunii 

Europene, cu condiţia respectării 

„partajului” de competenţă, dintre 

Uniunea Europeană şi fiecare stat în 

parte, negociat de parţi. 

Aşa cum am spus-o şi altă dată, 

integrarea în Uniunea Europeană nu 

înseamnă renunţarea statalor la 

suveranitate, dar presupune exercitarea 

unor competenţe etatice la un alt nivel, 

de o structură instituţională a cărei 

natură urmează a fi clarificată, statul 

federal fiind respins ca soluţie juridico-

politică a integrării [18]. Statele nu 

renunţă la suveranitate, dar acceptă – 

toate – exercitarea unor competenţe 

etatice de către instituţiile Uniunii 

Europene. Ca urmare, actele juridice 

adoptate de acestea cu respectarea 

competenţelor prevăzute în tratatele 

europene, trebuiesc respectate de 

autorităţile publice ale statelor integrate 

şi către cetăţenii acestora. 

Avem acum două sisteme juridice, 

interpretation of the constitutional 

rules, created institutional blockages 

which only the Court could put an end 

to. 

 

5. However, the complexity of the 

rules applicable to a case by the 

national judge has been boosted, in 

particular after the accession to the 

European Union. All or nearly all the 

States have included the "European 

clause" in its fundamental laws. They 

have registered the obligation to 

comply with the provisions of the 

constituent treaties of the European 

Union and of the other Community 

rules with a mandatory character. All 

have, immediately or at a later time, 

recognized the priority of the rules with 

a mandatory character in the event of 

conflict with domestic law and even the 

Constitution. It has been and continues 

to be a process of accommodation, 

cooperation with the purpose of 

ensuring the objectives laid down in the 

European Union Treaty, provided that 

the "division" of competence, 

negotiated by parties, between the 

European Union and each of the States 

is respected. 

As I have already said, the 

integration in the European Union does 

not mean surrendering the States’ 

sovereignty, but requires the exercise, 

at another level, by an institutional 

structure whose nature is to be 

clarified, of statist competences. The 

federal state is dismissed as legal-

political solution for integration[18]. 

The States do not give up sovereignty, 

but – all – accept the exercise of statist 

competences by European Union 

institutions. As a result, the legal acts 

adopted by them in accordance with the 

competences laid down in the European 

treaties have to be respected by public 

authorities of the integrated member 
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unul naţional şi unul european, din care 

face parte şi Consiliul European, cu 

Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului, fapt pentru care se poate vorbi 

chiar de trei sisteme. 

Judecătorul, obligat să ţină cont de 

toate izvoarele de drept, interne şi 

europene, are uneori probleme de 

interpretare a legii, de alegere corectă a 

normei aplicabile la cazul dat. Din 

această cauză au fost revizuite câteva 

legi fundamentale, s-au adaptat legile 

naţionale la cele comunitare, iar 

doctrina face eforturi considerabile 

pentru rezolvarea unor probleme 

ridicate de practica integrării, care se 

pare că înaintează mai rapid decăt 

teoria acesteia. 

În ecuaţie trebuie inclusă şi 

problema protecţiei drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, 

care acum este asigurată (poate fi ?) 

atât de norme interne cât şi de norme 

internaţionale, cele cuprinse în 

Convenţia europeană a drepturilor 

omului şi cele cuprinse în Carta 

drepturilor fundamentale ale Uniunii 

Europene[19], azi punându-se 

problema raportului dintre cele „trei 

sisteme” şi a principiilor ce trebuie 

respectate de judecătorul ce are de 

rezolvat un litigiu al cărui obiect de 

reglementare se regăseşte în toate cele 

trei.  

Ne punem întrebarea dacă sarcinile 

judecătorului se vor simplifica sau nu 

prin adeziunea Uniunii Europene la 

Carta Europeană a Drepturilor Omului, 

(adeziune prevăzută de Tratatul de la 

Lisabona şi Protocolul nr. 14 la 

Convenţia europeană a drepturilor 

omului). Problema aderării a ridicat 

deja o serie de întrebări referitoare la 

păstrarea  specificului dreptului 

european, la reprezentarea Uniunii 

Europene în mecanismele Convenţiei, 

la locul pe care îl va ocupa Curtea 

states and their citizens. 

We now have two legal systems, a 

national one and a European one, 

which also includes the European 

Council with the European Convention 

on Human Rights. This means we can 

talk about three systems. 

The judge, obliged to take into 

account all the sources of law, 

European and domestic, sometimes has 

problems with the interpretation of the 

law, with making the correct choice 

regarding the rule applicable in the 

given case. This is way some 

fundamental laws were revised, 

national laws have been adapted to 

community laws and the doctrine 

makes considerable effort in solving 

problems raised by the practice of 

integration, which seems to advance 

faster than its theory. 

The equation should also include the 

problem regarding the protection of 

human rights and fundamental 

freedoms, which is now ensured (may 

it be?) by both domestic and 

international rules, those contained in 

the European Convention on Human 

Rights and those contained in the 

Charter of Fundamental Rights of the 

European Union[19], today a new 

problem arises, the problem of the 

relationship between the "three 

systems" and principles that must be 

respected by the judge that has to 

resolve a dispute whose settlement 

object can be found in all three. 

We ask ourselves if the judge’s tasks 

will be simplified or not by the 

European Union's adhesion to the 

European Charter of Human Rights 

(accession provided for in the Lisbon 

Treaty and the Protocol No. 14 at the 

European Convention on human 

rights). The issue of accession has 

already raised a number of questions 

regarding the preservation of European 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

68 

Europeană de Justiţie, rolul 

jurisdicţiilor naţionale, etc. 

Aderarea la Uniunea Europeană şi 

crearea unor structuri jurisdicţionale 

la acest nivel, a complicat raporturile 

dintre acestea şi autorităţile 

jurisdicţionale naţionale - instanţele de 

drept comun, Curţile constituţionale, 

etc., punând judecătorul naţional să 

rezolve probleme din ce în ce mai 

grele, dificultatea lor fiind amplificată 

de producţia din ce în ce mai mare de 

norme. E drept, în timp s-au găsit şi 

unele soluţii care vin în ajutorul 

judecătorului naţional, precum 

„chestiunea prealabilă”. S-au găsit 

soluţii ce vin în apărarea unor valori 

perene ale statelor membre, precum 

respectarea de către instanţele europene 

a unui „nucleu dur”[20] al Constituţiei 

- sistem care să ducă la prezervarea 

„identităţii lor constituţionale”, etc. Dar 

toate aceste soluţii sunt relativ vagi şi 

avem nevoie de timp pentru a le 

descifra sensul şi eficacitatea. Aici 

trebuie adăugat şi un fapt pozitiv: 

instanţele naţionale privesc fiecare în 

„curtea” celeilalte, fiecare învăţând din 

experienţa celeilalte, fără a uita de 

specificul naţional. 

Pentru moment, credem că statele 

trebuie să manifeste o reală vigilenţă, 

pentru ca instanţele europene să 

acţioneze în limitele competenţelor 

atribuite prin Tratatatele Europene, cu 

respectarea identităţii naţionale şi a 

valorilor tradiţional-constituţionale ale 

fiecăruia[21] şi, invers, instituţiile 

Uniunii Europene să exercite un control 

continuu şi eficient asupra activităţii 

autorităţilor politico-juridice naţionale, 

potrivit principiilor stabilite de 

Tratatatele Uniunii Europene. 

 

 

 

 

law specifics, the representation of the 

European Union in the mechanisms of 

the Convention, the place the European 

Court of Justice will occupy, the role of 

national jurisdictions, etc. 

Accession to the European Union 

and the creation of jurisdictional 

structures at this level has complicated 

the relations between them and the 

jurisdictional national authorities - 

common law courts, constitutional 

courts, etc., by making the national 

judges solve more and more difficult 

problems, whose difficulty has been 

amplified by the production of 

increasingly higher number of rules. It 

is true that, in time, some solutions, 

that came to the aid of the national 

judge, such as "the preliminary issue”, 

have been found. These solutions come 

in the defense of the perennial values of 

the Member States, such as the 

abidance by the European courts of a 

"hard core"[20] of the Constitution – 

system which leads to the preservation 

of their "constitutional" identity etc. 

But all these solutions are relatively 

vague and we need time to decipher 

their meaning and effectiveness. A 

positive fact should be added: the 

national courts may look at each others 

processes, this way they learn from 

each others experiences, without 

forgetting the national specifics. 

For the moment, we believe the 

States must demonstrate a real alertness 

so as the European courts can act 

within the limits of the powers assigned 

to it through the European Treaties, by 

respecting the national identity and 

traditional constitutional values of 

everyone[21], and, vice versa, the 

institutions of the European Union 

must exert a continuous and effective 

control over the work of the national 

political and legal authorities, 

according to the principles laid down in 
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Concluzii 

 

Observând evoluţii care dovedesc că 

există coeziune între sistemele juridice 

europene şi cele naţionale (precum 

compromisul la care s-a ajuns atunci 

când soluţiile naţionale au fost 

deosebite de cele de la Curtea din 

Luxemburg [22], precum situaţia în 

care o instanţă naţională a interpretat 

propria Constituţie în favoarea 

dreptului european [23] sau  o curte 

constituţională a acceptat să ridice 

„chestiuni prealabile” ca oricare altă  

structură jurisdicţională, etc.), credem 

că în final putem fi optimişti: 

judecătorii din toate statele naţionale  

integrate pot face faţă provocărilor 

actuale, pot să aleagă acele soluţii care 

ţin concomitent cont de sistemul juridic 

propriu şi de cel european. Numai că 

teoria trebuie să ajungă din urmă 

practica. Conceptele utilizate până 

acum, - precum izvor de drept, normă 

juridică, sistem de drept, drept, etc. – 

trebuie regândite, redefinite, ţinând 

cont de evoluţia rapidă a vieţii juridice, 

de schimbările spectaculoase ce au loc 

în societate. 
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Conclusions 

 

Noting the developments that prove 

that there is cohesion between the 

national and the European legal 

systems (such as the compromise that 

was reached when national solutions 

were distinguished from those of the 

Court of Luxembourg [22], as well as 

the situation in which a national court 

has interpreted its own Constitution in 

favor of the European law [23], or a 

Constitutional Court agreed to raise 

"preliminary issues" as any other 

judicial structure), we believe that in 

the end we can be optimistic: the 

judges of every integrated national state 

can face the current challenges, can 

choose those solutions which 

simultaneously take into account their 

own legal system and the European 

one. But theory must catch up with 

practice. The concepts used until now, 

such as source of law, regulation, legal 

system, law, etc. – must be redesigned, 

redefined by taking into account the 

rapid evolution of juridical life, the 

spectacular changes taking place in 

society. 
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 Abstract: Criminalitatea economico-

financiară se manifestă în toate domeniile 

de activitate, cu preponderenţă acolo unde 

este vizat „banul public”. Prezentul articol 

are în vedere modul în care angajaţii 

Companiei Naţionale Loteria Română, au 

cheltuit sume uriaşe de bani pentru bunuri 

şi servicii supraevaluate, prin încălcarea 

prevederilor legale în vigoare.  
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Consideraţii de ordin istoric. 

Prezenţa loteriei în istoria ţării noastre 

evidenţiază un fenomen complex şi 

nuanţat care continuă şi astăzi. Loteria 

Naţională s-a dovedit a fi una dintre 

instituţiile României care, pe deasupra 

vicisitudinilor vremurilor, şi-a sporit 

prestigiul şi credibilitatea, lăsând în 

urma ei nu doar ani de existenţă, ci o 

tradiţie. Istoricul francez Robert 

Muchembled observa că „loteria este 

una din expresiile dinamismului 

occidental, inventator al tehnicilor 

bancare şi comerciale” [1]. 

Loteria Naţională azi. România, 

după evenimentele din decembrie 1989, 

a intrat într-o perioadă de tranziţie spre 

economia de piaţă în statul de drept în 

care societatea românească a început să 

se schimbe, inclusiv sub aspectul 

Economic-financial crime in 

the field of gambling. Case 

study – National Lottery 
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 Abstract: Economic and financial 

crime appears in all fields of work, 

mainly where public money is involved. 

This article analyses the way the 

employees of the Romanian National 

Lottery spent large amounts of money for 

goods and services that were over 

evaluated, by violating the legal 

provisions.   

  

Keywords: national lottery, 

gambling, fraud, public acquisitions, 

economic crimes. 

 
Background. The presence of 

lottery in our history shows a complex 

phenomenon that still continues. The 

National Lottery was one of the 

Romanian institutions that, despite the 

hard times, enhanced the prestige and 

credibility in a very long tradition. 

The French historian Robert 

Muchembled noticed that „the lottery 

is a form of western dynamism, 

initiator of banking and commercial 

techniques” [1]. 

The National lottery nowadays. 

After the events of December 1989 

Romania entered a transition period 

towards market economy in a rule of 

law where the society has begun to 

change, including the mentalities. The 

context was a different one: systems 

of gambling, lottery, contests that are 
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mentalităţilor. Contextul era altul: 

sistemele de jocuri de noroc, loterie, 

concursuri şi tombole sunt prezente şi 

proliferează necontenit. Loteria 

Naţională trebuia să facă faţă unui 

mediu concurenţial pe care nu-l mai 

cunoscuse de patru decenii, mediu care 

se manifesta pe mai multe planuri: 

înfiinţarea cazinourilor, concursurile 

diferitelor posturi de televiziune, etc. 

Un nou cadru legislativ, noi 

standarde. În baza Hotărârii de Guvern 

nr. 816 din 23 noiembrie 1994 se 

înfiinţa Regia Autonomă „Loteria 

Naţională”, cu rolul de a exercita şi 

aplica, în calitate de unic organizator, 

strategia dezvoltării în domeniul 

sistemelor jocurilor de noroc: loto, 

expres, pronosport, loz în plic şi 

„instant lottery”. În acest moment actul 

normativ care reglementează activitatea 

loteriei naţionale, este Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 159 din 21 octombrie 1999 

privind înfiinţarea Companiei 

Naţionale „Loteria Română” - S.A. [2] 

Având în administrare un patrimoniu 

considerabil, instituţia are 41 de 

sucursale judeţene şi o unitate 

poligrafică specială. Ea este condusă de 

un Consiliu de administraţie compus 

din şapte membri, numiţi prin ordin de 

Ministerul Finanţelor Publice. 

Managerul ei este preşedintele acestui 

consiliu şi director general, desemnat 

de Ministerul Finanţelor Publice sub a 

cărui autoritate funcţionează Regia. 

Conform Regulamentului de 

organizare şi funcţionare, Regia 

Autonomă „Loteria Naţională” 

(RALN) are următoarele atribuţii 

specifice: 

 Elaborează sistemele de loterie, 

pronosticuri sportive şi alte activităţi 

similare, precum şi regulamentele de 

organizare şi administrare a acestora; 

 Organizează vânzarea la aceste 

sisteme, atât prin reţeaua proprie, cât şi 

continually developing. The National 

Lottery was challenged to face a 

competitive environment it hadn’t met 

in four decades and which involved 

several levels: the establishment of 

casinos and contests on different TV 

stations, etc. 

New legislative framework and 

standards. In accordance with the 

Government Decision no. 816 of 23 

November 1994 the "National 

Lottery" is set up with the role to 

exercise and apply, as sole organizer, 

the development strategy in gambling: 

lottery, express, sweepstakes, lottery 

ticket and "instant lottery". At this 

point the normative act that regulates 

the activity of the national lottery is 

Emergency Ordinance no. 159 of 21 

October 1999 on the setting up of 

National Company "Romanian 

Lottery" – S.A. [2]. Having a 

significant patrimony, the institution 

has 41 branches and a county special 

printing unit. It is managed by a 

Board of Directors composed of seven 

members appointed by order of the 

Ministry of Finance. The manager is 

Chairman of the Board and CEO, 

appointed by the Ministry of Finance 

under whose authority the company is 

functioning. 

According to the Regulation for 

organization and functioning the 

national company Romanian Lottery 

has the following specific tasks: 

 Develops lottery systems, sports 

bets and other similar activities and 

the regulations for functioning and 

administration; 

 Organizes the sales for these 

systems both in the own network and 

through other units, on the basis of 

contracts and monitoring how they are 

put into practice; 

 Organizes and carries out 

payment operations for the winners; 
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prin alte unităţi, pe bază de contracte, 

urmărind modul de îndeplinire a 

acestora; 

 Organizează şi efectuează 

operaţiunile de plată a câştigurilor la 

sistemele respective; 

 Efectuează vărsăminte din profitul 

net, potrivit legii; 

 Participă la organizaţiile 

internaţionale cu caracter profesional, 

luând parte la congresele, conferinţele 

şi la întreaga activitate a acestora, 

colaborează cu unităţile similare din 

străinătate în probleme specifice 

activităţii de loterie şi pronosticuri 

sportive; 

 Înfiinţează în ţară şi în străinătate, 

inclusiv prin noi societăţi, cu aprobarea 

organelor în drept, diferite sisteme de 

loterie, pronosticuri sportive sau alte 

activităţi similare cu taxa de participare 

în lei sau în valută convertibilă; 

 Virează din încasările realizate la 

sistemul de joc pronosport o cotă de 

până la 40% Ministerului Tineretului şi 

Sporturilor, compartimentelor de sport 

şi Federaţiei Române de Fotbal, pentru 

susţinerea mişcării sportive din 

România; 

Loteria Română este persoană 

juridică română, având forma juridică 

de societate comercială pe acţiuni cu 

capital integral de stat, care 

funcţionează pe bază de gestiune 

economică şi autonomie financiară, 

având ca obiect activităţi de interes 

public naţional, în scopul realizării 

cadrului organizat pentru desfăşurarea 

de jocuri de noroc admise de lege şi 

obţinerii de fonduri destinate finanţării 

unor obiective de interes public 

naţional. 

Conform prevederilor legale în 

vigoare, Compania Naţională „Loteria 

Română” - S.A. este unicul 

organizator, pe întreg teritoriul ţării, al 

jocurilor de noroc: loto, expres, 

 Performs installments from the 

net profit according to the law; 

 Is member in international 

organizations and participates in 

congresses and conferences 

worldwide, collaborates with similar 

institutions from abroad; 

 Sets up in the country and 

abroad, including new companies, 

with the approval of the competent 

bodies, different lottery systems, 

sports bets and other similar activities 

with fees in lei or other currencies; 

 Gives from the incomes of the 

sweepstakes an amount of up to the 

Ministry of Youth and Sports, sports 

departments of the Romanian Football 

Federation, to support the sports in 

Romania;  

The Romanian Lottery is a legal 

body with the statute of a joint stock 

company owned by the state, which is 

dependent on economic management 

and financial autonomy, concerning 

national public interest activities in 

order to achieve the organized 

framework for developing gambling 

games according to the law and obtain 

funds to finance objectives of national 

public interest. 

According to the current legal 

provisions, the National Company 

"Romanian Lottery" - SA is the only 

organizer throughout the country of 

gambling: lottery, express, 

sweepstakes, lottery tickets and 

"instant lottery" (according to its 

object of activity). National Company 

"Romanian Lottery" - SA may 

organize, alone or with other legal 

bodies, gambling, other than those 

referred to in the preceding paragraph 

only on the basis of license obtained 

in accordance with the legal 

provisions in force. The net profit of 

National Company "Romanian 

Lottery" - SA obtained from sports 
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pronosport, loz în plic şi „instant 

loterry” (conform obiectului său de 

activitate). Compania Naţională 

„Loteria Română” - S.A poate 

organiza, singură sau în asociere cu alte 

persoane juridice, jocuri de noroc, 

altele decât cele prevăzute în alineatul 

precedent, numai pe bază de licenţă, 

obţinută în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. Profitul net obţinut de 

Compania Naţională „Loteria Română” 

- S.A, din activitatea de pronosticuri 

sportive, va fi virat la Ministerul 

Tineretului şi Sportului pentru 

finanţarea activităţilor sportive, 

inclusiv Comitetului Olimpic Român şi 

Federaţiei Române de Fotbal. 

 

1. Jocurile de tip LOTO 

 

a. „LOTO 6/49” este un sistem de 

loterie reintrodus la începutul anului 

1993 şi a cărui formulă tehnică a fost 

folosită între anii 1958-1968. Specificul 

sistemului constă în alegerea de către 

participant şi înscrierea pe bilet a cel 

puţin 6 numere diferite din cele 49 de 

numere care alcătuiesc câmpul de joc. 

Stabilirea variantelor câştigătoare se 

face pe baza unei extrageri aleatorii de 

6 numere (din totalul celor admise a fi 

jucate) şi declarate câştigătoare. 50% 

din încasările generale reprezintă 

fondul de câştiguri. Repartizarea 

acestuia se face pe 4 categorii de 

câştiguri: Categoria I – toate cele 6 

numere extrase; Categoria II – 5 

numere din cele 6 extrase; Categoria III 

– 4 numere din cele 6 extrase; 

Categoria IV – 3 numere din cele 6 

extrase. Participarea la acest sistem se 

face pe bilete speciale, iar tragerile au 

loc de două ori pe săptămână, în zilele 

de joi şi duminică. 

b. „NOROC” se poate juca numai 

pe bilete LOTO 6/49, completate cu 

variante LOTO 6/49. Câmpul de joc 

bets will be transferred to the Ministry 

of Youth and Sports to finance sports 

activities, including the Romanian 

Olympic Committee and the 

Romanian Football Federation. 

 

1. LOTTO games 

 

a. „LOTTO 6/49” is a lottery 

system reintroduced at the beginning 

of 1993 and whose technical system 

was used between 1958-1968. The 

specificity of the system consists in 

choosing by the participant and 

writing on the ticket at least6 different 

numbers from the 49 which are on the 

ticket. The winning numbers are 

established following a random draw 

of 6 numbers (of the total of those 

supposed to have been played). 50% 

of the total amount of receivables 

represents the winnings fund. 

Allocation of funds is done on 4 

winning categories: Category I – all 6 

numbers; Category II – 5 numbers out 

of 6; Category III – 4 numbers out of 

6; Category IV – 3 numbers out of 6. 

The participation in this system is 

done with special tickets and the 

draws take place twice a week on 

Thursdays and Sundays. 

b. „NOROC” can be played only 

on tickets for LOTTO 6/49 filled with 

LOTTO 6/49 variant. The space 

reserved for this system is placed at 

the bottom of the ticket, in horizontal 

line. By marking a certain number by 

the participant, the terminal generates 

at random and prints on the ticket a 

series of numbers made of 7 digits 

each, which can be from 0.000.000 to 

9.999.999. the participant may play 

one or more numbers, up to 64.000. 

The prizes are given following a 

random draw, separated from the 

Lotto 6/49 draw.. Because we are 

talking about a composed number the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

77 

rezervat participării la jocul Noroc se 

află la limita inferioară a biletului 6/49, 

în dispunere orizontală. Prin marcarea 

unei anumite cifre dintr-o căsuţă de 

către participant, terminalul generează 

aleatoriu şi imprimă pe bilet unul sau o 

serie de numere, compuse din 7 cifre 

fiecare, care pot fi de la 0.000.000 până 

la 9.999.999. Participantul poate să 

joace un număr NOROC sau mai multe 

- până la 64.000 numere. Câştigurile se 

acordă pe baza unei extrageri aleatorii 

de numere, la o tragere specială, 

separată de tragerea LOTO 6/49. Fiind 

vorba de un număr compus, 

operaţiunea respectivă va apărea sub 

forma unei extrageri succesive de 7 

cifre, dintr-un câmp de 10 (de la 0 la 9). 

La fiecare extragere, în urnă se vor afla 

toate cele 10 cifre, astfel că oricare 

dintre ele poate apărea de mai multe ori 

în cadrul numărului format. 

Repartizarea fondului de câştiguri se 

face după cum urmează: Categoria I – 

toate cele 7 cifre ale numărului; 

Categoria II – toate cele 6 cifre ale 

numărului; Categoria III – toate cele 5 

cifre ale numărului; Categoria IV – 

toate cele 4 cifre ale numărului; 

Categoria V – toate cele 3 cifre ale 

numărului; Categoria N+3 – tot 

numărul plus 3 unităţi; Categoria N-3 – 

tot numărul minus 3 unităţi. Terminalul 

sistemului automatizat generează în 

mod automat un număr de 7 cifre, chiar 

dacă participantul nu şi-a marcat 

opţiunea pe bilet. În acest caz, în 

dreptul numărului va apărea menţiunea 

-NU-, semnificând neparticiparea 

numărului la tragerea respectivă. În 

cazul absenţei variantelor câştigătoare 

la una din categorii, valoarea 

câştigătoare se reportează aceleiaşi 

categorii a tragerii imediat următoare. 

Ca şi în cazul jocului Loto 6/49, 

tragerile Noroc au loc de două ori pe 

săptămână în zilele de joi şi duminică. 

operation shall appear as a successive 

draw of 7 digits out of 10 (from 0 to 9 

). For each draw there shall be in the 

bowl all 10 digits, thus each of them 

may appear several times within the 

number. Allocation of funds is done 

as following: Category I –all seven 

digits of the number; Category II –all 

6 digits of the number; Category III –

all 5 digits of the number; Category 

IV –all 4digits of the number; 

Category V –all 3digits of the 

number; Category N+3 –the number 

plus 3 units; Category N-3 –the 

number minus 3units. The terminal of 

the automated system automatically 

generates a number of 7 digits, even if 

the participant has not marked on the 

ticket their option. In this case, the 

number will appear next to the entry-

NOT, meaning that the number does 

not participate in the drawing. In the 

absence of winning variants at one of 

the categories, the value of the same 

category is reported to the next 

drawing. As for the game Lotto 6/49, 

Noroc system is held twice a week on 

Thursdays and Sundays. 

c. „Lotto 5/40” is one of the most 

attractive lotteries which started in 

1995. The simple version allowed to 

be played includes 5 different 

numbers from 40 (chosen by 

participants). At the draw 6 winning  

balls shall be chosen. Picking up 6 

winning numbers of all those included 

in the playing field is a result of 

technical operations carried out 

according to the prescribed 

conditions. By comparison the 

delimitation between winning and 

losing options is performed. 

Allocation of funds is made in 3 

categories: Category I – 5 numbers 

out of the first 5 picked up; Category 

II – 5 numbers out of the 6 picked up; 

Category III – 4 numbers out of the 6 
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c. „LOTO 5/40” este unul dintre 

cele mai atractive jocuri de loterie 

lansate din anul 1995. Varianta simplă 

admisă a fi jucată cuprinde 5 numere 

diferite din 40 (alese de participanţi). 

La extragere vor fi alese 6 bile 

câştigătoare. Tragerea celor 6 numere 

câştigătoare din totalul celor cuprinse 

în câmpul de joc se face în urma unor 

operaţiuni tehnice, desfăşurate potrivit 

unor condiţii prestabilite. Comparativ, 

pe baza lor se face delimitarea între 

variantele câştigătoare şi cele 

necâştigătoare. Repartizarea fondurilor 

de câştiguri se face pe 3 categorii: 

Categoria I – 5 numere din primele 5 

extrase; Categoria II – 5 numere din 

toate cele 6 numere extrase; Categoria 

III – 4 numere din toate cele 6 numere 

extrase. Pe biletele Superloto se pot 

juca: variante simple, variante 

combinate, scheme reduse predefinite, 

variante combinate compuse, 

combinaţii „cap de pod”. Tragerea Loto 

5/40 are loc săptămânal, în zilele de joi 

şi duminică. 

d. „SUPER NOROC” se poate juca 

numai pe bilete LOTO 5/40, completate 

cu variante LOTO 5/40. În momentul 

acceptării unui bilet LOTO 5/40, 

terminalul produce un număr 

întâmplător de 6 cifre, care este 

numărul SUPER NOROC. Participantul 

poate juca un număr SUPER NOROC 

sau mai multe, până la 64.000 de 

numere. Atunci când optează pentru 

mai multe numere, acestea vor fi, de 

fapt, un interval de numere 

consecutive, care începe cu numărul 

întâmplător generat de terminal. Pentru 

a opta pentru jocul SUPER NOROC 

participantul are la dispoziţie câmpul 

de la partea de jos a biletului LOTO 

5/40, unde trebuie să marcheze cel 

puţin o căsuţă. Semnificaţia numerelor 

din acest câmp este de factor de 

repetare pentru jocul SUPER NOROC. 

picked up. On  Superloto tickets one 

can play: simple variants, combined 

variants, reduced predefined schemes, 

combined composed variants, 

bridgehead combinations. Lotto 5/40 

is carried out weekly on Thursdays 

and Sundays. 

d. „SUPER NOROC” can be 

played only on lottery tickets 5/40 

completed with LOTO variants 5/40. 

Upon acceptance of lottery tickets 

5/40, the terminal produces a random 

6-digit number which is the number 

SUPER NOROC. The participant can 

play a number or more up to 64,000. 

When opting for more numbers, they 

are actually a range of consecutive 

numbers starting with the random 

number generated by the terminal. For 

SUPER NOROC the participant has a 

field at the bottom of the lottery ticket 

5/40, and he should mark at least one 

box. The significance of the numbers 

in this field is the repeat factor for the 

game SUPER NOROC. The 

multiplication factor shall be 

completed as follows: On the left side 

(boxes from 1 to 8) the participant can 

mark one number or none; On the 

right side (boxes marked with 5, 8, 

10, 20) one can mark 4, 3, 2, 1 or no 

box. Maximum multiplication factor 

is obtained by multiplying the largest 

number on the left with all four 

numbers on the right. Possibly played 

numbers are shown after completing 

the ticket, by the terminal on the right 

side of it, by printing the first and the 

last number played for interval 

depending on the marked number, 

calculated according to the 

multiplication factor, these framing 

the word "YES "if the participant 

plays SUPER NOROC or "NO " if the 

participant does not play SUPER 

NOROC. The random number is 

generated even when the participants 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

79 

Acest factor de multiplicare se 

completează astfel: în partea stângă 

(căsuţele de la 1 la 8) participantul 

poate marca o singură cifră sau nici 

una, iar în partea dreaptă (căsuţele 

notate cu 5, 8, 10, 20) se pot marca 4, 

3, 2, 1 sau nici o căsuţă. Factorul de 

multiplicare maxim se obţine prin 

înmulţirea numărului celui mai mare 

din partea stângă, cu toate cele patru 

numere din partea dreapta. Numerele 

eventual jucate sunt evidenţiate, după 

completarea biletului, de către terminal, 

în partea dreaptă a acestuia, prin 

imprimarea primului şi a ultimului 

număr aferente intervalului jucat, în 

funcţie de numărul de numere bifat, 

calculat conform factorului de 

multiplicare, acestea încadrând 

cuvântul „DA”, dacă participantul 

joacă SUPER NOROC sau „NU” dacă 

participantul nu joacă SUPER NOROC. 

Numărul întâmplător este generat chiar 

şi în cazurile în care participanţii nu 

joacă SUPER NOROC. Posibilităţi de 

obţinere a câştigurilor: Numărul (sau 

numerele) SUPER NOROC participă la 

o tragere specială, separată de LOTO 

5/40, în urma căreia se atribuie 

următoarele categorii de câştiguri: 

Categoria I – toate cele 6 cifre ale 

numărului (tot numărul); Categoria II – 

primele 5 cifre ale numărului sau 

ultimele 5 cifre ale numărului (în 

ordine); Categoria III – primele 4 cifre 

ale numărului sau ultimele 4 cifre ale 

numărului (în ordine); Categoria IV – 

primele 3 cifre ale numărului sau 

ultimele 3 cifre ale numărului (în 

ordine); Categoria V – primele 2 cifre 

ale numărului sau ultimele 2 cifre ale 

numărului (în ordine). 

e. „JOKER” face parte din 

portofoliul de produse al Loteriei 

Române din anul 2000, este cel mai 

nou joc de tip LOTO, adică „joc de 

numere”, pe care îl organizează şi 

do not play SUPER NOROC. 

Possibilities of obtaining the prizes: 

the number (or numbers) SUPER 

NOROC participate in a special 

drawing separate from lotto 5/40, 

after which the following categories 

of prizes are allocated: Category I – 

all 6 digits of the number (the whole 

number); Category II –the first 5 

digits of the number or the last 5 

digits of the number (in order); 

Category III – the first 4 digits of the 

number or the last 4 digits of the 

number (in order); Category IV – the 

first 3 digits of the number or the last 

3 digits of the number (in order); 

Category V – the first 2 digits of the 

number or the last 2 digits of the 

number (in order). 

e. “JOKER” is part of the product 

portfolio of the Romanian Lottery 

since 2000 and the newest type of 

game, which is organized and 

administered by the "Romanian 

Lottery". Participation in this game is 

done by choosing two sets of 

numbers: 5 or more, between 1 and 45 

and one or more, between 1 and 20 

for the second winning number. The 

drawing consists of 5 +1 numbers, 

taken from the same two areas (1-45, 

or 1-20), i.e. two sets that together 

form the winning variant: one of 5 

numbers and a Joker. JOKER 

categories are: Category I – all 5 

numbers from the first set and the 

JOKER; Category II – all 5 numbers 

out of the 5 from the first set; 

Category III – any 4 numbers out of 

the 5 from the first set and the  

JOKER; Category IV – any 4 

numbers out of the 5 from the first 

set; Category V – any 3 numbers out 

of the 5 of the first set and the 

JOKER; Category VI – any 3numbers 

out of the 5 from the first set; 

Category VII – any 2 numbers out of 
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administrează C.N. „Loteria Română”. 

Participarea la acest joc se face prin 

alegerea a două seturi de numere: 5 sau 

mai multe, cuprinse între 1 şi 45 şi unul 

sau mai multe, cuprinse între 1 şi 20, 

pentru cel de al doilea număr 

câştigător. Tragerea constă din 5+1 

numere, extrase din aceleaşi două 

domenii (1-45, respectiv 1-20), mai 

precis două seturi care numai împreună 

formează varianta câştigătoare: unul de 

5 numere şi un JOKER. Categoriile de 

câştiguri la JOKER sunt următoarele: 

Categoria I – toate cele 5 numere din 

primul set şi JOKER-ul; Categoria II – 

toate cele 5 numere din cele 5 ale 

primului set; Categoria III – oricare 4 

numere din cele 5 ale primului set şi 

JOKER-ul; Categoria IV – oricare 4 

numere din cele 5 ale primului set; 

Categoria V – oricare 3 numere din 

cele 5 ale primului set şi JOKER-ul; 

Categoria VI – oricare 3 numere din 

cele 5 ale primului set; Categoria VII – 

oricare 2 numere din cele 5 ale 

primului set şi JOKER-ul; Categoria 

VIII – oricare număr din cele 5 ale 

primului set şi JOKER-ul. Tragerea 

JOKER are loc săptămânal, în zilele de 

joi şi duminică. 

f. „NOROC PLUS” se poate juca 

numai pe bilete JOKER, completate cu 

variante JOKER. În momentul 

acceptării unui bilet JOKER, terminalul 

produce un număr întâmplător de 6 

cifre, care este numărul NOROC PLUS. 

Participantul poate juca un număr 

NOROC PLUS sau mai multe, până la 

64.000 de numere. Atunci când optează 

pentru mai multe numere, acestea vor 

fi, de fapt, un interval de numere 

consecutive care începe cu numărul 

întâmplător generat de terminal. Pentru 

a opta pentru jocul NOROC PLUS 

participantul are la dispoziţie câmpul 

de la partea de jos a biletului JOKER, 

unde trebuie să marcheze cel puţin o 

the 5 of the first set and the JOKER; 

Category VIII –any number out of the 

5 of the first set and the JOKER. 

JOKER draw is held weekly on 

Thursdays and Sundays. 

f. „NOROC PLUS” can be played 

only on JOKER tickets with variants. 

When accepting a JOKER ticket,  the 

terminal produces a random 6-digit 

number which is the number NOROC 

PLUS. The participant may play a 

NOROC PLUS number or more 

numbers up to 64,000. When opting 

for more numbers, they are actually a 

range of consecutive numbers starting 

with a random number generated by 

the terminal. To choose to play 

NOROC PLUS the participant is 

provided with a  field at the bottom of 

the JOKER ticket, where you have to 

tick at least one box. The significance 

of the numbers in this field is the 

repeat factor for the game NOROC 

PLUS. The multiplication factor shall 

be completed as follows: On the left 

(boxes 1 to 8) the participant may 

mark a single digit or none; On the 

right (boxes 5, 8, 10, 20) the 

participant may mark a single digit or 

none. Maximum multiplication factor 

is obtained by multiplying the largest 

number on the left with all four 

numbers on the right. Possibly played 

numbers are shown after completing 

the ticket by the terminal to the right 

of it, by printing the first and the last 

number played for interval depending 

on the marked number, calculated 

according to the multiplication factor, 

these framing the word "YES " if the 

participant plays NOROC PLUS or 

"NO" if the participant does not play. 

The random number is generated even 

when the participants do not play 

NOROC PLUS. Possibilities of 

obtaining gains: number (or numbers) 

NOROC PLUS participate in a special 
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căsuţă. Semnificaţia numerelor din 

acest câmp este de factor de repetare 

pentru jocul NOROC PLUS. Acest 

factor de multiplicare se completează 

astfel: în partea stângă (căsuţele de la 1 

la 8) participantul poate marca o 

singură cifră sau nici una; în partea 

dreaptă (căsuţele notate cu 5, 8, 10, 20) 

se pot marca 4, 3, 2, 1 sau nici o căsuţă. 

Factorul de multiplicare maxim se 

obţine prin înmulţirea numărului celui 

mai mare din partea stângă, cu toate 

cele patru numere din partea dreaptă. 

Numerele eventual jucate sunt 

evidenţiate, după completarea biletului, 

de către terminal, în partea dreaptă a 

acestuia, prin imprimarea primului şi a 

ultimului număr aferente intervalului 

jucat, în funcţie de numărul de numere 

bifat, calculat conform factorului de 

multiplicare, acestea încadrând 

cuvântul „DA”, dacă participantul 

joacă NOROC PLUS sau „NU” dacă 

participantul nu joacă. Numărul 

întâmplător este generat chiar şi în 

cazurile în care participanţii nu joacă 

NOROC PLUS. Posibilităţi de obţinere 

a câştigurilor: Numărul (sau numerele) 

NOROC PLUS participă la o tragere 

specială, separată de JOKER, în urma 

căreia se atribuie următoarele categorii 

de câştiguri: Categoria I – toate cele 6 

cifre ale numărului (tot numărul); 

Categoria II – primele 5 cifre ale 

numărului sau ultimele 5 cifre ale 

numărului (în ordine); Categoria III – 

primele 4 cifre ale numărului sau 

ultimele 4 cifre ale numărului (în 

ordine); Categoria IV – primele 3 cifre 

ale numărului sau ultimele 3 cifre ale 

numărului (în ordine); Categoria V – 

primele 2 cifre ale numărului sau 

ultimele 2 cifre ale numărului (în 

ordine). 

g. „PARILOTO” este jocul de 

pariuri în cotă fixă, lansat de Compania 

Naţională Loteria Română S.A. în 

draw separate from JOKER, leading 

to the following categories of prizes: 

Category I – all 6 digits of the 

number; Category II – the first 5 or 

the last 5 digits of the number (in 

order); Category III –the first 4 or the 

last 4 digits of the number (in order); 

Category IV –the first 3 or the last 3 

digits of the number (in order); 

Category V – the first 2 or the last 2 

digits of the number (in order). 

g. „PARILOTO” is a betting game 

released by the National Romanian 

Lottery in September 2004. Pariloto is 

an attractive betting game, easy to 

use, offering the opportunity to win 

by correctly predicting the results of 

sports events. Pariloto consists of 

three sections: football, football plus 

and special, which allows players to 

create their own game, with many 

possible combinations. 

h. Instant lottery tickets; 

i. „VIDEOLOTTERY” game 

organized and operated by the 

Romanian Lottery is a set of hardware 

and software that provides 

participants with a variety of games. 

VIDEOLOTTERY is the game of 

random lottery winnings, the outcome 

of the game is given to the player 

through the video lottery terminal, the 

dexterity or the skills of the player 

having no influence upon winning the 

prize. VIDEOLOTTERY is achieved 

through a unified network of closed-

circuit terminals which operate only 

connected on-line to a central system 

at the national level. The central 

system ensures activation, ongoing 

monitoring of terminals, automatic 

validation of centralizing data and 

winnings awarded to players.  

j. „LOTERIA PASIVĂ” is the 

oldest form of lottery in our country. 

Currently, periodically or 

occasionally there are organized 
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septembrie 2004. PARILOTO este un 

sistem atractiv de jocuri de pariuri, uşor 

de folosit, ce oferă posibilitatea de a 

câştiga prin pronosticarea corectă a 

rezultatelor evenimentelor sportive. 

PARILOTO se compune din trei 

secţiuni: FOTBAL, FOTBAL PLUS şi 

SPECIAL, care permit jucătorului să-şi 

creeze propriul joc, prin multitudinea 

de combinaţii posibile. 

h. Jocuri de Loz instant. 

i. Jocul de „VIDEOLOTERIE” 

organizat şi exploatat de Loteria 

Română, reprezintă un ansamblu de 

echipamente şi software, care oferă 

participanţilor o gamă variată de jocuri. 

VIDEOLOTERIA este jocul tip loto 

prin care se obţin aleatoriu câştiguri, 

rezultatul participării la joc fiind relevat 

jucătorului prin intermediul 

terminalului de videoloterie, 

dexteritatea sau abilitatea jucătorului 

neavând nicio influenţă sau relevanţă în 

obţinerea câştigului. Jocul de 

VIDEOLOTERIE se realizează printr-o 

reţea unitară de terminale cu circuit 

închis, care funcţionează numai 

conectate on-line la un sistem central la 

nivel naţional. Sistemul central asigură 

activarea, monitorizarea permanentă a 

terminalelor, centralizarea datelor şi 

validarea automată a câştigurilor 

acordate jucătorilor.  

j. Jocurile de „LOTERIE PASIVĂ” 

constituie cea mai veche formă de 

loterie din ţara noastră. În prezent, în 

mod periodic sau ocazional, se 

organizează loterii de acest fel, care 

constau în achiziţionarea unor bilete 

înseriate, emise special în acest scop, 

având ca finalitate obţinerea de 

câştiguri în cadrul unei trageri, ce are 

loc după o anumită perioadă de timp, 

mai lungă decât cea pentru sisteme 

loteristice obişnuite. O tragere pentru o 

emisiune a unui joc de „LOTERIE 

PASIVĂ” constă în efectuarea unor 

lotteries of this type, which consist of 

the purchase of series tickets, issued 

specifically for this purpose, with the 

view of winning in a draw that occurs 

after a certain period of time, longer 

than usual lottery systems. A draw for 

such a game consists in making draws 

of game tickets and / or their 

identification data. 

k. “PRONOSPORT” launched in 

1954 still enjoys constant success. 

This game system is organized in the 

form of sports betting picks including 

football games, mainly in the 

domestic championship and the 

Italian championship, European Cups, 

World Cups, etc. Participants shall bet 

on the results already achieved in 

these games  through symbols whose 

correspondence with the result of the 

game was prior established and 

accepted as follows: If the participant 

considers that the game will be won 

by the first team – 1; If it is 

considered that the result will be 

equal –X; If it is considered that the 

game will be won by the second team 

-2. One can play simple versions, 

combined, reduced scheme in the rate 

of 100% or 25%. Both regular weekly 

competitions (on Sundays and 

additional competitions on 

Wednesday), the prizes are divided in 

3 categories (25%, 30% and 45%). On 

a variant one can get up to 13 accurate 

results, corresponding to the number 

of games entered in a competition. 

The minimum number of exact results 

for which a prize is given is 8. 

Pronosport is a game of reflection 

which requires a good knowledge of 

the sporting event and hence a 

conscious taking calculated risk 

(anticipation of surprise elements). 

Pronosport is a sports prediction game 

about games results included in the 

competition program established each 
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extrageri de taloane şi/sau bilete de joc 

şi/sau ale datelor de identificare ale 

acestora. 

k. „PRONOSPORT” lansat încă din 

1954 şi care  se bucură de un succes 

constant. Acest sistem de joc este 

organizat sub forma unor pronosticuri 

sportive, care cuprind meciuri de 

fotbal, preponderent în campionatul 

intern, precum şi din campionatul 

italian, cupele europene, mondiale, etc. 

Participanţii urmează să pronosticheze 

rezultatele deja înregistrate în aceste 

întâlniri prin intermediul unor 

simboluri, semne a căror corespondenţă 

cu rezultatul meciurilor a fost aprioric 

stabilită şi acceptată astfel: Dacă  

participantul considera că meciul va fi 

câştigat de prima echipă-1; Dacă se 

considera că rezultatul va fi egal-X; 

Dacă se considera că meciul va fi 

câştigat de cea de-a doua echipă-2. Se 

poate juca pe variante simple, 

combinate, scheme reduse, în cota  de 

100% sau 25%. Atât la concursurile 

obişnuite săptămânale (duminica, cât şi 

la concursurile suplimentare 

(miercurea), fondul de câştigători se 

împarte pe 3 categorii (25%, 30% si 

45%). Pe o variantă se pot obţine 

maxim 13 rezultate exacte, 

corespunzător numărului de meciuri 

înscris într-un concurs. Numărul minim 

de rezultate exacte pentru care se poate 

atribui un câştig este 8. Pronosportul 

este un joc de reflexie, reclamă o bună 

cunoaştere a evenimentului sportiv şi 

de aici o asumare conştientă, calculată 

a riscului (anticiparea unor elemente 

surpriză). „PRONOSPORT-ul” este un 

joc de pronosticuri sportive, privind 

rezultatele meciurilor cuprinse în 

programul de concurs stabilit de fiecare 

dată de Loteria Română, meciuri care 

fac parte, de obicei, din campionatul 

italian, serie A. Programul de concurs 

cuprinde 13 meciuri. Participanţilor la 

time by the Romanian Lottery games 

that are usually part of the Italian 

championship, series A. The 

competition program includes 13 

matches. Participants in this game are 

requested to indicate prognosis in 

each of the games included in the 

contest program on special tickets. At 

this type of competitions the prizes 

are awarded on three categories which 

vary as number of correct predictions: 

Category 1 – for variants with the 

biggest number of correct predictions; 

Category 2 – for the variants with an 

inferior number than variant 1; 

Category 3 – for the variants with an 

inferior number than variant 2. 

l. „PRONO-S” is the same with 

PRONOSPORT both when 

concerning the tickets and the rules of 

the game; the only difference is that 

for PRONO-S the prognosis are done 

for games in the European 

championships. 

 

2. Lottery Draws 

 

The commission for monitoring the 

draws is established in accordance 

with the Regulations on the 

organization and administration of 

lottery games and is composed of 

representatives of the Ministry of 

Finance (Chairman), Ministry of 

Interior, the National Agency for 

Sport, National Authority for 

Consumer Protection Romanian 

Bureau of Legal Metrology and 

representatives of the Romanian 

Lottery. The Commission's role is to 

oversee operations’ legality and 

correctness. Draws take place in 

suitable rooms are broadcast. The 

powers of the commission shall be 

governed by the rules on the 

organization of lottery draws. The 

commission oversees the whole 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

84 

acest joc, li se solicită să indice 

pronosticul la fiecare dintre meciurile 

cuprinse în programul concursului 

PRONOSPORT, pe bilete speciale. La 

concursurile PRONOSPORT se 

atribuie, de regulă, câştiguri pe trei 

categorii variabile ca număr de 

pronosticuri exacte: Categoria 1 - 

pentru variantele cu cel mai mare 

număr de pronosticuri exacte; 

Categoria 2 - pentru variantele cu 

număr imediat inferior celei de la 

categoria 1; Categoria 3 - pentru 

variantele cu număr imediat inferior 

celei de la categoria 2. 

l. „PRONO-S” este identic cu jocul 

PRONOSPORT, atât în ceea ce priveşte 

biletele de joc cât şi regulamentul, 

singura diferenţă fiind faptul că în 

cadrul PRONO-S se fac pronosticuri 

pentru meciuri din campionatele 

europene. 

 

2. Tragerile loto 

 

Comisia pentru supravegherea 

efectuării tragerilor se stabileşte în 

conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind organizarea şi 

administrarea jocurilor loto şi este 

alcătuită din reprezentanţi ai 

Ministerului Finanţelor Publice 

(preşedinte), ai Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, ai Agenţiei 

Naţionale pentru Sport, ai Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor, ai Biroului Român de 

Metrologie Legală, precum şi din 

reprezentanţi ai Loteriei Române. Rolul 

comisiei este de a supraveghea 

desfăşurarea operaţiunilor, legalitatea şi 

corectitudinea lor. Tragerile se 

desfăşoară în spaţii adecvate şi sunt 

televizate. Atribuţiile comisiei sunt 

reglementate prin Normele privind 

organizarea şi desfăşurarea tragerilor. 

Comisia supraveghează tragerea pe tot 

process and the results are put in a 

report signed by all members. 

Currently, the National Company 

"ROMANIAN Lottery", uses for 

draws of numbers electronic boxes, 

which due to the technical 

characteristics have a high degree of 

reliability and security. The fact that 

these polls are operated by remote 

control and the winning balls are 

picked automatically through various 

mechanisms, depending on the type of 

box used, it is virtually impossible for 

human intervention when extracting 

the ball. The sets of balls used to 

make draws are supplied by 

manufacturers at the same time with 

the box, all the balls are of solid 

rubber or special light materials. 

About 2 hours before each draw, all 

balls used for that draw are weighed 

with an electronic balance which is 

very accurate. Any person may attend 

the draw which takes place on 

Thursdays and Sundays [3]. 

Payment is made after the 

validation of the ticket upon 

presentation of the winning ticket 

within 30 days. If winning participant 

has not received the money within the 

established period, he may receive it 

directly from headquarters CNLR, 

upon application stating the motive he 

did not collect the prize. The 

application must be registered at the 

headquarters of CNLR and must be 

accompanied by the winning ticket. 

After one year the unclaimed amounts 

go to the special fund. 

 

3. Illegal practices 

 

It is not our intention to denigrate 

in this article the activity carried out 

by the Romanian Lottery but we 

consider it useful to bring to the 

attention of the public the activities 
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parcursul derulării acesteia, iar 

rezultatele sunt înregistrate într-un 

proces verbal semnat de toţi membrii 

acesteia. 

În prezent, Compania Naţională 

„LOTERIA ROMÂNĂ” S.A., foloseşte 

pentru efectuarea extragerilor de 

numere urne electronice care, datorită 

caracteristicilor tehnice, prezintă un 

înalt grad de fiabilitate şi securitate. 

Prin faptul că aceste urne sunt acţionate 

prin telecomandă (de la distanţă) şi 

extragerea bilelor câştigătoare se 

efectuează automat prin diverse 

mecanisme, în funcţie de tipul de urnă 

folosit, este practic imposibilă 

intervenţia omului, atât în momentul 

extragerii bilelor, cât şi pe traseul 

parcurs de acestea. Seturile de bile 

utilizate la efectuarea extragerilor de 

numere sunt furnizate de către 

producători odată cu urna, toate bilele 

sunt bile întregi, fie din cauciuc masiv, 

fie din materiale speciale uşoare, 

modificarea greutăţii lor prin 

intervenţia omului fiind aproape 

imposibilă. Cu circa 2 ore înainte de 

fiecare tragere, toate bilele utilizate 

pentru respectiva tragere sunt cântărite 

cu un cântar electronic special, cu 

precizie de miimi de gram. Orice 

persoană interesată poate asista în zilele 

de joi şi duminică la efectuarea 

tragerilor [3]. 

Plata câştigurilor se efectuează în 

urma validării biletului, pe baza 

prezentării biletului câştigător, în 

termen de 30 de zile de la data tragerii 

respective. În cazul în care 

participantul câştigător nu şi-a încasat 

câştigul în termenul fixat, poate primi 

câştigul direct de la sediul central al 

C.N.L.R., pe baza unei cereri în care se 

menţionează motivul pentru care nu şi-

a încasat câştigul. Cererea trebuie 

înregistrată la sediul central al C.N.L.R. 

şi trebuie să fie însoţită de biletul 

performed by individuals from 

management positions who 

diminished in a significant way the 

profits this institution should bring to 

the state budget. In this respect we 

present some of the conclusions of the 

Romanian Court of Accounts which 

analyzed the activity of the Romanian 

Lottery between 2009-2011. Thus, it 

was found that „the total income of 

CNLR decreased from  1,480,387,265 

lei in 2009 to 1,145,476,889 lei in 

2010 and the net profit of 

150,590,050 lei in 2009 to 

121,154,497 lei in 2010” a factor of 

serious concern if we consider that in 

Hungary, the revenue for the state is 

almost double than those in our 

country, while the number of players 

is much greater in our country than in 

the neighboring state. 

The general conclusion that 

emerges from the verification made 

by officials of the Court of Accounts 

is that CNLR emerged in granting 

unlawful and improper conduct 

procurement contracts as follows: 

a. initially feasibility studies were 

carried out by a specialized company 

(in some cases including the 

specifications); 

b. these studies were the starting 

point for making the documentation; 

c.  CNLR representatives completed 

then the documentation with 

restrictive or abusive requirements  in 

order to limit the participation of 

other companies to the auction or to 

eliminate the other offers for the final 

stage of financial evaluation of the 

offers; 

d. the evaluation commission did 

not always take into consideration the 

provisions of the initial 

documentation and as a consequence 

some offers did not comply with the 

provisions of the documentation; 
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câştigător. După expirarea termenului 

de un an, cu sumele neridicate de 

câştigători se alimentează fondul 

special. 

 

3. Practici nelegale 

 

În prezentul articol nu intenţionăm 

să denigrăm activitatea desfăşurată de 

Loteria Română, dar considerăm util să 

aducem la cunoştinţa publicului 

activităţile desfăşurate de persoane din 

conducere, care au reuşit „performanţa” 

de a diminua consistent veniturile pe 

care această instituţie ar trebui să le 

aducă la bugetul statului. În acest sens, 

prezentăm în extras câteva din 

constatările Curţii de Conturi a 

României cu ocazia verificării efectuate 

la Loteria Română, pentru perioada 

2009-2011. Astfel, s-a constatat că: 

„veniturile totale ale CNLR au scăzut 

de la 1.480.387.265 lei în anul 2009, la 

1.145.476.889 lei în anul 2010, iar 

profitul net de la 150.590.050 lei în 

anul 2009, la 121.154.497 lei în anul 

2010”, aspect foarte îngrijorător dacă 

avem în vedere faptul că în Ungaria, 

veniturile aduse de loteria de stat sunt 

aproape duble faţă de cele din ţara 

noastră, în condiţiile în care numărul 

jucătorilor este cu mult mai mare la noi 

decât în statul vecin.  

Concluzia generală care se 

desprinde din verificarea efectuată de 

funcţionarii Curţii de Conturi a 

României, este aceea că la nivelul 

CNLR s-a conturat o practică în 

acordarea nelegală şi derularea 

defectuoasă a contractelor de achiziţie, 

astfel: 

a. iniţial, se efectuau studii de 

fezabilitate de către o firmă de 

specialitate (în unele cazuri inclusiv 

întocmirea caietului de sarcini); 

b. studiile de fezabilitate stăteau la 

baza întocmirii documentaţiei de 

e. as a rule during the stage of 

determining the final score and the 

financial evaluation only one offer 

used to remain; 

f. the value of the offer was 

compared with the estimated value by 

the CNLR representatives and the 

only one offer that remained was 

declared to have won the auction; 

g. finally the contract was signed by 

the CNLR representatives with the 

company declared winner by the 

evaluation commission and in some 

cases with the acceptance of some 

terms in detriment of the National 

Lottery; 

After signing the contracts CNLR 

did not administer them properly and 

it was found that: 

 the contracts allowed 

subcontracting and the CNLR 

representatives did not notice the low 

prices for subcontracting; 

 the reception commission acted 

improperly, only in a formal way, by 

accepting other products than the ones 

that were purchased; 

 the contracts were signed without 

knowing all the requirement by the 

CNLR representatives which lead to 

unlawful payments to different 

companies; 

In other cases the object of the 

acquisition was overestimated and the 

auction was directed only to certain 

companies. This included: 

 the introduction of the 

requirement “the most economically 

advantageous offer”; 

 against the chosen requirement 

the percentage of the financial score 

was diminished to 40-45% ; 

 the percentage of the technical 

score was raised to 55-60% and new 

technical criteria were introduced so 

that only certain companies met them. 

And all this to prevent other 
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atribuire; 

c. reprezentanţii CNLR adăugau în 

cadrul documentaţiei de atribuire 

condiţii restrictive sau abuzive, care să 

limiteze participarea mai multor agenţi 

economici la licitaţie sau să elimine 

celelalte oferte pentru etapa de evaluare 

financiară a ofertelor; 

d. comisia de evaluare nu a ţinut cont 

întotdeauna de prevederile 

documentaţiei de atribuire, consecinţa 

constând în calificarea frauduloasă a 

unor oferte neconforme cu prevederile 

documentaţiei de atribuire; 

e. de regulă, în etapa de determinare 

a punctajului financiar şi evaluarea 

financiară a ofertei rămânea un singur 

ofertant; 

f. se compara valoarea ofertei cu 

valoarea estimată de către 

reprezentanţii CNLR, iar unicul 

ofertant rămas în cursă era declarat 

câştigător; 

g. în final se încheia contractul de 

către reprezentanţii CNLR cu ofertantul 

desemnat câştigător de către comisia de 

evaluare a ofertelor, în unele cazuri prin 

acceptarea unor clauze defavorabile 

CNLR; 

După semnarea contractelor, CNLR 

nu s-a preocupat de buna administrare a 

acestora, sens în care s-a constatat că: 

 contractele încheiate au permis 

subcontractarea, iar reprezentanţii 

CNLR nu s-au sesizat cu privire la 

preţurile foarte mici la care acestea au 

fost subcontractate; 

 comisiile de recepţie au efectuat 

recepţia incorect, numai formal, prin 

acceptarea unor produse diferite de cele 

achiziţionate; 

 contractele s-au derulat fără ca 

reprezentanţii CNLR să urmărească 

toate clauzele cu implicaţii financiare, 

fapt ce a condus la efectuarea de plăţi 

nelegale către diverşi agenţi economici; 

O altă practică utilizată de către 

companies win the auction; 

Actions contrary to the interests of 

the company were noticed and other 

contracts that were purchased and 

settled the same services rendered 

twice without any legal justification. 

Also, the fraudulent actions of the 

employees for contracts that have not 

been subject to any public 

procurement procedures, CNLR being 

a quality provider with actions that 

lead to seizing large sums of money 

and bringing prejudices to CNLR. 

All these deviations and 

deficiencies have been possible due to 

the malfunctioning of internal control 

forms and the practice of improper 

management activities.  

Briefly, the findings recorded in 

the inspection reports of the Court of 

Accounts are: 

a. signing a contract with a company, 

SC F.T. SRL, whose activity was 

limited only with CNLR commercial 

operations and by altering contractual 

terms initially established, the purpose 

and the legal nature of the contract, in 

a report signed by a person with no 

function and responsibilities, who has 

worked for the company only for 24 

days, CNLR lost 25.151.189,65 lei. 

CNLR management assisted by the 

Board of Directors, without taking 

legal action to recover the amounts 

found the solution to reduce inventory 

by offering Pelegrin phone cards as 

prizes to lottery games or using them 

in their own activity; 

b. Given the lack of  documents to 

determine the estimated value and 

technical specifications by awarding 

the contract on "Provision of vehicles 

in a buy back system" it was 

overestimated the value of cars that 

were to be purchased. Also there have 

been established for these 

specifications that do not allow any 
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CNLR în cadrul licitaţiilor organizate, a 

fost cea prin care obiectul achiziţiei era 

supraevaluat, iar licitaţia era 

direcţionată către anumiţi agenţi 

economici. Aceasta a constat în: 

 introducerea criteriului „cea mai 

avantajoasă ofertă din punct de vedere 

economic”; 

 contrar criteriului ales, ponderea 

punctajului financiar era diminuată 

până la 40-45% din total punctaj; 

 creşterea ponderii punctajului 

tehnic până la 55-60% din total punctaj, 

concomitent cu introducerea unor 

criterii tehnice pe care numai anumiţi 

agenţi economici le puteau îndeplini, 

toate acestea pentru ca alt agent 

economic, chiar dacă oferta financiară 

avea preţ mai mic, să nu poată câştiga 

licitaţia, deoarece contracandidatul său 

obţinea un punctaj tehnic mai mare şi 

implicit punctajul total mai mare; 

Acţiuni contrar intereselor 

companiei au fost reţinute şi în 

derularea unor contracte, prin care s-au 

achiziţionat şi decontat aceleaşi servicii 

prestate de două, ori fără nici o 

justificare legală. 

Totodată, modul fraudulos de 

acţiune al angajaţilor, a mai fost reţinut 

pentru contracte care nu au făcut 

obiectul vreunei proceduri de achiziţie 

publică, CNLR având calitatea de 

prestator, acţiuni care au condus la 

indisponibilizarea unor importante 

sume de bani şi prejudicierea CNLR. 

Toate aceste abateri şi deficienţe au 

fost posibile datorită funcţionării 

defectuoase a formelor de control 

intern şi a exercitării unei activităţi 

necorespunzătoare a managementului. 

Sintetic, constatările consemnate în 

Raportul de control al Curţii de Conturi 

a României, sunt următoarele: 

a. Prin încheierea unui contract de 

comision cu o societate comercială, 

S.C. F.T. S.R.L., a cărei activitate s-a 

car manufacturer or merchant in 

Romania, including SC R.M. Ltd., to 

bid at the auction organized by 

CNLR. However, only SC R.M. Ltd., 

which also signed the contract was 

allowed to participate in the auction, 

the technical characteristics which 

were nonexistent were introduced in 

the documentation leading to prevent 

the participation of other bidders in 

that auction, thus there was direct 

evidence that the contract was 

directed to a certain company. Given 

that CNLR asked to buy a significant 

number of cars (183 pieces), SC R.M. 

LLC not only offered a discount, but 

offered prices even higher than they 

offer on that company practice. For 

the 182 cars purchased for own 

activities, CNLR overpaid a total of  

3,219,239.49 lei including VAT. 

c. The auction for purchasing the 

integrated system for security was 

directed towards SC C.P.S.S. SRL. In 

the documentation there were 

established restrictive technical 

requirements and the documents that 

showed how they established the 

number of cars to be purchased were 

not found. SC C.P.S.S. SRL was 

illegally winning the auction because: 

the products, services and the 

monitoring software were 

overestimated; there have been 

purchased software products that do 

not meet the conditions for which 

they were purchased; the software 

products were not implemented and 

the employees who were supposed to 

be the beneficiaries did not know 

about the applications. At the sate 

time there were created the conditions 

for an additional act which were not 

necessary and CNLR lost 

44.143.657,12 lei; 

d. CNLR unlawfully paid SCA R.R. 

with 12.026.460,07 lei as following: 
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rezumat numai la operaţiunea 

comercială efectuată cu CNLR şi prin 

modificarea clauzelor contractuale 

stabilite iniţial, a scopului şi a naturii 

juridice a contractului, printr-un proces 

verbal semnat de o persoană, fără nicio 

funcţie şi atribuţii în acest sens, angajat 

de 24 zile la companie, CNLR a fost 

prejudiciată cu suma totală de 

25.151.189,65 lei. Conducerea CNLR, 

asistată de Consiliul de Administraţie, 

fără a lua măsurile legale de recuperare 

a sumei plătite în avans, în mod 

necuvenit, a găsit doar „soluţia” 

reducerii stocurilor, prin oferirea 

cartelelor telefonice Pelegrin ca premii 

la jocurile loto organizate sau prin 

utilizarea în activitatea proprie, 

majorându-se în acest fel, în mod 

necorespunzător, cheltuielile 

companiei, în condiţiile în care 

contractul a fost încheiat pentru 

obţinerea de venituri. 

b.  În condiţiile inexistenţei la dosarul 

licitaţiei a documentelor pentru 

stabilirea valorii  estimate şi a 

specificaţiilor tehnice, prin 

documentaţia pentru atribuirea 

contractului privind „Furnizarea de 

autovehicule în sistem buy back”, s-a 

supraevaluat valoarea estimată pentru 

autoturismele ce urmau a fi procurate. 

De asemenea, s-au stabilit pentru 

acestea specificaţii tehnice, care nu 

permiteau niciunui producător sau 

comerciant de autovehicule de pe piaţa 

din România, inclusiv S.C. R.M. 

S.R.L., să prezinte oferte la licitaţia 

organizată de CNLR. Cu toate acestea, 

singurul ofertant S.C. R.M. S.R.L., cu 

care de altfel s-a şi încheiat contractul, 

a fost admis pentru a participa la 

licitaţie, caracteristicile tehnice 

inexistente introduse în documentaţia 

de atribuire, conducând la împiedicarea 

participării altor ofertanţi la licitaţia 

respectivă, existând în acest fel indicii 

 did not analyze the situation of 

heritage, as well as alternative 

remedies. CNLR RR SCA signs a 

contract with practically the same 

object as two other contracts 

undertaken and paid before (in 2006 

with SCA H. and 2008 with CAAM). 

Moreover, these services are not 

justified in terms of need and 

timeliness. For these services, CNLR 

made illegal payments worth 

10,291,454.70 lei; 

 CNLR signed subsequent 

contracts for the same services that 

should be performed by employees 

from the Acquisitions. Following 

implementation of these contracts, 

CNLR paid, unjustified and unlawful 

1,112,871.11 lei to SCA R.R.; 

 CNLR asked a law firm to 

perform legal services although the 

framework agreement provided only 

legal assistance and representation. 

CNLR doing so exceed the provisions 

of the framework agreement and 

approval and paid unjustified and 

unlawful the amount of 622,134.26 

lei. CNLR signed subsequent 

contracts without establishing their 

value. By the way of administering in 

a subjective manner the framework 

agreements and by breaching the legal 

provisions the maximum value of the 

contract from 2009 exceeded with 

5.917.634,91 lei; 

e. CNLR unlawfully paid to SC L.R. 

SRL 79.359,09 lei, plus VAT, by 

breaching the contractual 

requirements: 

 52.592,03 lei was paid by failing 

to monitor the discount stated in the 

financial offer of the contracts no. 

80AP/2008 and 2/2010; 

 26.767,06 lei was paid for 

purchasing fuel that exceeded the 

amount stated in the contract no. 

80AP/2008 and 2/2010; 
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că a fost direcţionat contractul către 

furnizorul în cauză. În condiţiile în care 

CNLR a solicitat procurarea unui 

număr semnificativ de automobile (183 

bucăţi), S.C. R.M. S.R.L. nu numai că 

nu a oferit un discount, ci a ofertat 

preţuri chiar mai mari decât cele pe 

care le practica respectiva companie la 

data ofertei. Pentru cele 182 de 

automobile procurate pentru activitatea 

proprie, CNLR a plătind în plus suma 

totală de 3.219.239,49 lei, inclusiv 

TVA. 

c. Licitaţia organizată pentru 

achiziţionarea sistemului integrat de 

securitate a fost dirijată către S.C. 

C.P.S.S. S.R.L. În documentaţia de 

atribuire au fost stabilite criterii tehnice 

restrictive, nu au fost identificate 

documente din care să rezulte modul de 

calcul al necesarului de autoturisme şi 

personal pentru prestarea serviciilor. Cu 

toate că oferta prezentata de S.C. 

C.P.S.S. S.R.L. nu a fost conformă cu 

documentaţia de atribuire, în aceste 

condiţii furnizorul a fost declarat în 

mod incorect câştigător al licitaţiei. Ca 

urmare: au fost supraevaluate 

produsele, serviciile şi software-ul de 

monitorizare; au fost procurate produse 

software care nu răspund 

funcţionalităţilor pentru care au fost 

achiziţionate; au fost neimplementate 

produsele software, în condiţiile în care 

salariaţii cărora le erau destinate nu au 

cunoştinţă despre aplicaţiile 

informatice. Totodată au fost create şi 

condiţiile unui act adiţional care nu era 

oportun şi necesar, în aceste condiţii, 

CNLR a fost prejudiciată cu suma 

totală de 44.143.657,12 lei; 

d. CNLR a efectuat plăţi nejustificate 

şi nelegale către SCA R.R. în sumă 

totală de 12.026.460,07 lei astfel: 

 fără să analizeze situaţia 

patrimoniului, precum şi variantele de 

soluţionare a situaţiilor spaţiilor 

f. CNLR paid 14.335,2 lei to SC 

O.C. SRL due to a wrong 

administration of the contract signed 

with this company; 

g. CNLR initiated and carried out a 

contract for the modernization of the 

logistical spaces using as a procedure 

the non-competitive dialogue, acting 

against the interests of the company; 

h. For the contract regarding the 

security between 01.02.2010-

31,01.2011, CNLR used a calculation 

method that led to a sub-evaluation of 

the contract under the limit of 125.000 

euro, aiming to elude the provisions 

of Government Ordinance no. 

34/2006 regarding the obligations of 

the contracting authority; 

i. CNLR requested to start the 

acquisition procedure for cadastral 

services for all the buildings in its 

possession and directed the auction to 

a certain company by adding 

minimum characteristics compulsory 

for performing these services; 

j. CNLR accepted, against its 

interests and against the contractual 

provisions to subcontract basic 

services to SC C.P.S.S. SRL by 

paying with 50% more compared to 

the tariffs for similar services; 

k. The selection, recruitment and 

employment of personnel was carried 

out by non complying with the 

regulations. Exceeding the 

competencies the management of 

CNLR decided upon the future 

employees before the organization of 

the contest; 

l. The performance indicators stated 

in the mandate contracts were not met 

but the income for the profit centers 

directors did not decreased and the 

amount of  598.338,9 lei was illegally 

paid; 

m. By abusively using the cars 

between 29.01.2010-25.02.2011 the 
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neintabulate, CNLR a încheiat cu SCA 

R.R., un contract având, practic, acelaşi 

obiect cu două contracte derulate şi 

plătite anterior (în anul 2006 cu SCA 

H. şi în anul 2008 cu C.A.A.M.). Mai 

mult decât atât, aceste servicii nu se 

justificau din punct de vedere al 

necesităţii şi oportunităţii acestora. 

Pentru prestarea acestor servicii, CNLR 

a efectuat plăţi nelegale în valoare de 

10.291.454,70 lei; 

 CNLR a încheiat contracte 

subsecvente pentru prestarea aceloraşi 

servicii, care ar fi trebuit să fie realizate 

de salariaţii serviciului Achiziţii. 

Urmare derulării acestor contracte, 

CNLR a plătit, nejustificat şi nelegal, 

suma de 1.112.871,11 lei către SCA 

R.R; 

 CNLR a solicitat societăţii de 

avocatură să efectueze servicii de 

consultanţă juridică, deşi erau 

prevăzute în acordul cadru numai 

servicii de asistenţă şi reprezentare 

juridică. Procedând astfel CNLR a 

excedat prevederile acordului cadru, 

precum şi aprobarea C.A., şi a plătit 

nejustificat şi nelegal suma de 

622.134,26 lei. CNLR a încheiat 

contracte subsecvente fără să 

stabilească valoarea acestora. Prin 

modul de administrare subiectiv al 

acordurilor cadru şi încălcarea 

prevederilor legale, valoarea maximă a 

acordului cadru din 2009 a fost 

depăşită cu suma de 5.917.634,91 lei; 

e. CNLR a plătit către SC L.R. SRL, 

în mod necuvenit, suma totală de 

79.359,09 lei, inclusiv TVA, prin 

nerespectarea prevederilor contractuale, 

respectiv: 

 suma de 52.592,03 lei prin 

neurmărirea, de către CNLR, a 

acordării discountului prevăzut în 

oferta financiară la contractele nr. 

80AP/2008 şi 2/2010; 

 suma de 26.767,06 lei pentru 

amount of 22.600,43 lei was illegally 

spent on fuel; 

n. From the CNLR funds there have 

been used amounts of money for 

professional insurance policies for the 

general director and the CEOs; 

o. Within CNLR there is a number 

of 40 mandate contracts for the CEOs 

and for the directors of the profit 

centers signed by the general director 

without having mandate from the 

shareholders and the amount of 

1.207.341 lei was illegally spent by 

paying the beneficiaries; 

p. Several heads of departments 

were given cars that did not have 

maximum limits regarding the fuel; 

q. In writing the document for the 

acquisition of services and 

equipments the IT Department did not 

take into account the feasibility study 

modifying the object of the 

acquisition. CNLR accepted tariffs 

that were overestimated; 

r. CNLR signed on 01.09.2003, a 

contract with SC I. S.A., SC I. SA and 

SC L. S.A., that was prejudicial for 

the company; 

s. CNLR signed a contract against 

the interests of the company for 

equipments with SC E.P.I. SRL, 

loosing 1.680.207,44 lei; 

 

Instead of conclusions: The 

authors of this article are experts in 

preventing and combating frauds 

related to gambling and do not 

comment in any way the above 

mentioned results. We consider that it 

is our duty as citizens to bring to the 

public these breaches of legislation 

and the misuse of the public money 

considering the fact that quite recently 

Romania adopted drastic measures 

related to the ways the public money 

is spent. 
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achiziţionarea altor tipuri de carburanţi, 

care excedau prevederilor contractelor 

nr. 80AP/2008 şi 2/2010; 

f. CNLR a plătit necuvenit suma de 

14.335,2 lei către SC O.C. SRL urmare 

administrării defectuoase a contractului 

de comision încheiat cu această 

societate; 

g. CNLR a iniţiat, demarat şi se află 

în procedura de atribuire a unui 

contract de lucrări pentru modernizarea 

şi amenajarea spaţiilor loteristice, 

utilizând ca procedură, în mod nelegal 

şi nejustificat, dialogul competitiv. În 

realitate, conducerea CNLR a urmărit, 

contrar intereselor companiei, să 

efectueze achiziţia printr-o încredinţare 

directă şi nu prin licitaţie aşa cum 

impuneau prevederile legale; 

h. Pentru atribuirea contractului de 

servicii de pază umană, pentru perioada 

01.02.2010-31.01.2011, CNLR a 

utilizat o metodă de calcul care a 

condus la o subevaluare a contractului 

de achiziţie publică, sub pragul de 

125.000 euro, cu scopul de a eluda 

prevederile OUG 34/2006, care 

instituie obligaţii ale autorităţii 

contractante în raport cu anumite 

praguri valorice; 

i. CNLR a solicitat demararea 

procedurii de achiziţie a serviciilor 

cadastrale, pentru toate imobilele din 

cadrul companiei, deşi, în mare parte, 

acestea erau intabulate. CNLR a 

direcţionat către un anumit ofertant 

procedura de achiziţie a serviciilor 

cadastrale, prin adăugarea unor 

caracteristici minime ale 

echipamentelor, care nu reprezentau 

condiţii minime obligatorii pentru 

efectuarea serviciilor de cadastru; 

j. CNLR a acceptat, contrar 

intereselor sale şi prevederilor 

contractuale, subcontractarea serviciilor 

de pază de către SC C.P.S.S. SRL. 

Procedând astfel, CNLR a achitat către 
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societatea de pază, cu 50% mai mult 

faţă de tarifele practicate pe piaţă 

pentru servicii similare; 

k. Selectarea, recrutarea şi angajarea 

personalului s-a făcut fără respectarea 

reglementărilor în vigoare. Depăşindu-

şi atribuţiile, conducerea CNLR s-a 

pronunţat înainte de organizarea şi 

susţinerea concursurilor, asupra 

persoanelor şi posturilor pe care acestea 

urmau să se încadreze; 

l. Indicatorii de performanţă, 

prevăzuţi în contractele de mandat, nu 

s-au realizat la marea majoritate a 

centrelor de profit din cadrul CNLR. 

Cu toate acestea, nu s-au diminuat 

indemnizaţiile cuvenite directorilor 

centrelor de profit, în acest fel, 

plătindu-se în mod necuvenit suma 

totală de 598.338,9 lei; 

m. Prin utilizarea în mod abuziv a 

autoturismelor din dotarea CNLR, 

pentru deplasarea de la sediul 

companiei la domiciliul unor angajaţi, 

în perioada 29.01.2010-25.02.2011, s-

au decontat în mod necuvenit cheltuieli 

cu carburanţi, în valoare totală de 

22.600,43 lei; 

n. Din fondurile CNLR au fost 

decontate, netemeinic şi nelegal, sume 

reprezentând contravaloarea 

asigurărilor pentru răspundere 

profesională, pentru directorul general, 

membrii CA şi directorii executivi din 

centrala CNLR S.A.; 

o. În cadrul CNLR există un număr 

de 40 contracte de mandat, pentru 

directorii executivi din centrala CNLR 

şi pentru directorii centrelor de profit, 

încheiate de către directorul general al 

companiei, fără să fie mandatat de către 

Adunarea Generală a Acţionarilor. În 

contractele de mandat au fost prevăzute 

clauze, care au permis acordarea unor 

drepturi necuvenite beneficiarilor 

acestora şi crearea unui prejudiciu de 

1.207.341 lei; 
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p. S-au repartizat, fără a se justifica 

necesitatea acestora, autoturisme unor 

şefi de compartimente sau directori, în 

condiţiile în care autovehiculele de lux 

nu aveau stabilit nici măcar limite 

maxime în ceea ce priveşte consumul 

de carburanţi; 

q. În elaborarea notei de 

fundamentare, care a stat la baza 

achiziţiei serviciilor de instalare de 

echipamente de comunicaţii, 

Departamentul Informatică şi 

Comunicaţii nu a ţinut cont de studiul 

de fezabilitate, modificând astfel 

obiectul achiziţiei. Achiziţia nu 

îndeplineşte condiţiile pentru a fi 

încadrată şi ulterior înregistrată ca 

investiţie, aceasta reprezintă în fapt o 

achiziţie de servicii de telefonie şi 

servicii de transmisii de date. CNLR a 

acceptat tarife care, pentru servicii 

similare prestate de către aceeaşi 

societate, au fost supraevaluate; 

r. CNLR a încheiat, la data de 

01.09.2003, un contract cu SC I. S.A., 

şi SC L. S.A., în condiţii total 

dezavantajoase pentru companie; 

s. CNLR a încheiat, contrar 

intereselor companiei, un contract 

pentru servicii de instalare de 

echipamente de birotică cu SC E.P.I. 

SRL, existând indicii că CNLR a fost 

prejudiciată cu suma de 1.680.207,44 

lei; 

 

În loc de concluzii: Semnatarii 

acestui articol sunt două persoane care 

au oarecare experienţă în prevenirea şi 

combaterea fraudelor în domeniul 

jocurilor de noroc şi îşi rezervă dreptul, 

de a nu comenta în nici un fel 

rezultatele mai sus prezentate. Am 

socotit că este o datorie cetăţenească, 

faptul de a aduce la cunoştinţa publică 

aceste încălcări flagrante ale normelor 

legale în vigoare, acest tip de 

devalizare a banului public, în 
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condiţiile în care, nu cu mult timp în 

urmă, România a adoptat măsuri 

drastice de limitare a cheltuielilor din 

bugetul statului. 
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Abstract: Excelența umană nu este o 

destinație ci un drum fără sfârșit, pe care îl 

parcurge fiecare om, în fiecare moment, în 

fiecare clipă, în fiecare zi din viața lui. 

(Iordache Bota) [1]. Pornind de la viziunea 

specialiştilor în domeniul formării  

profesionale, asupra a ceea ce se aşteaptă 

a fi formarea profesională a personalului 

sistemului administraţiei penitenciare în 

anul 2015, au fost identificate obiectivele 

strategice care, odată atinse, fac posibilă 

transformarea viziunii în realitate. 

Obiectivele strategice sunt susţinute, la 

rândul lor, de obiectivele specifice şi planul 

anual de activităţi. Formarea profesională 

iniţială şi continuă, segment complex şi 

multidimensional al managementului 

resurselor umane, a susţinut, într-o măsură 

însemnată, ritmul şi amploarea 

schimbărilor şi a oferit soluţii pertinente, 

pentru sprijinirea îndeplinirii sarcinilor de 

muncă ale personalului, desfăşurarea 

fluentă a proceselor de dezvoltare 

instituţională şi întărirea rolului de 

serviciu public al Administraţiei Naţionale 

a Penitenciarelor. Inerent, s-a manifestat, 

însă, uzura generală a sistemului de 

pregătire a personalului sub impactul unor 

factori intra şi extra organizaţionali. 

Contracararea consecinţelor pe care 

această realitate le relevă, impune 

adoptarea unei înnoiri decisive de viziune 

la nivelul concepţiei de formare 

profesională iniţială şi continuă a 

personalului, prin care să se asigure 

continuarea modernizării sale structurale 

şi funcţionale. Formarea specializată, 
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Abstract: Human excellence is not a 

destination but a journey without end that 

every man has to fallow in every moment 

and every day of his life. (Iordache Bota) 

[1]. Starting from the vision of the 

specialists in the field of vocational 

training on what the vocational training of 

the penitentiary administration system 

personnel is expected to be in the year 

2015, strategic objectives which, once 

achieved, make possible the transform of 

the vision into reality, have been identified. 

The strategic objectives are supported, in 

turn, by specific objectives and the by 

annual plan of activities. The initial and 

continuous vocational training, complex 

and multidimensional segment of human 

resources management, sustained in a 

significant measure, the rhythm and 

magnitude of changes and offered relevant 

solutions for supporting the exercise of the 

staff’s working tasks, the smooth flow of the 

institutional processes development and the 

strengthening of the role of the public 

service of the National Administration of 

Penitentiaries. Inherently,  however, the 

general wear and tear of the training 

system of the personnel manifested itself 

under the impact of intra and extra 

organizational factors. The countering of 

the consequences which this reality reveals 

imposes the decisive renewal of vision at 

the level of the initial and continuous 

vocational training of the staff which 

ensures their structural and functional 

continuous modernization. The specialized 

training, the preparation and improvement 
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pregătirea şi perfecţionarea profesională a 

funcţionarilor publici din sistemul 

administraţiei penitenciare, au ca obiectiv 

general dezvoltarea carierei acestora. 

 

Cuvinte cheie: formare profesională, 

funcționari publici cu statut special, 

administrație penitenciară, profesionalism. 
 

 
Introducere 

 

Constituțiile României (din 2003) și 

a Republicii Moldova (din 1994), 

stabilesc că există trei puteri în stat: 

puterea legislativă, puterea executivă și 

puterea judecătorească. Instrumentul 

prin care puterea executivă își exercită 

menirea sa este administrația publică. 

Dar, administrația, ca instituție, își 

desfășoară activitatea prin intermediul 

personalului său, prin salariații săi. 

Aceștia sunt funcționari publici. 

Deținătorul unei funcții publice în 

administrația de stat nu este un simplu 

salariat, ci o persoană cu drepturi, dar și 

cu responsabilități bine determinate de 

Legea cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public nr. 158. 

XVI din 04. 07. 2008 și Legea nr. 

188/1999 privind Statutul 

funcționarului public, modificată și 

completată prin O.U.G. nr. 37/2009, 

precum și de Legea nr. 293 din 2004 

privind Statutul funcţionarilor publici 

din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor și Legea nr. 15 din 

15.02.2008 pentru modificarea și 

completarea Legii 1036-XIII din 17 

decembrie 1996 cu privire la sistemul 

penitenciar din Republica Moldova.  

Exercitarea funcției publice în 

sistemul penitenciar este subordonată 

unor principii, care stau chiar la baza 

acesteia. 

Principiile care stau la baza 

organizării şi dezvoltării carierei în 

funcţia publică din sistemul 

of civil servants in the penitentiary 

administration system aim at their general 

career development.   

 

 

Keywords: vocational training, civil 

servants with special status, prison 

administration, professionalism. 
 

 
Introduction 

 

The constitutions of Romania (since 

2003) and Republic of Moldova (since 

1994), established that there are three 

powers within the state: legislative, 

executive and judicial power. The 

instrument through which the executive 

power exercises its competence is the 

public administration. But, 

administration, as an institution, 

operates through its staff, through its 

employees. They are civil servants. The 

holder of a public office in the state 

administration is not a simple 

employee, but a person with rights and 

responsibilities well determined by the 

Law regarding public function and the 

status of public servants no.158. XVI 

of July 04, 2008 and Law no. 188/1999 

on the Status of public servants 

amended and supplemented by O.U.G. 

no. 37/2009, as well as Law No. 

293/2004 on the Status of public 

servants in the National Administration 

of Penitentiaries and the Law No. 15 of 

February 15, 2008 which amends and 

supplements Law 1036-XIII of 

December 17, 1996 regarding the 

prison system of the Republic of 

Moldova. 

The exercise of the public function 

in the prison system is subordinated to 

some principles, which stand at its 

base. 

The principles governing the 

organization and career development in 

the prison administration system are 
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administraţiei penitenciare sunt [2]: 

 competenţa, principiu potrivit 

căruia persoanele care doresc să 

acceadă sau să promoveze într-o 

funcţie publică din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor şi din 

unităţile subordonate, trebuie să deţină 

şi să confirme cunoştinţele şi 

aptitudinile necesare exercitării funcţiei 

publice în sistemul administraţiei 

penitenciare; 

 competiţia, principiu potrivit 

căruia confirmarea cunoştinţelor şi 

aptitudinilor necesare exercitării unei 

funcţii publice în sistemul 

administraţiei penitenciare se face prin 

concurs sau examen; 

 egalitatea de şanse, principiu prin 

care se asigură recunoaşterea vocaţiei 

la funcţia publică din sistemul 

administraţiei penitenciare, a oricărei 

persoane care îndeplineşte condiţiile 

stabilite de lege; 

 profesionalismul, principiu potrivit 

căruia exercitarea funcţiei publice se 

face cu respectarea prevederilor legale; 

 motivarea, principiu potrivit 

căruia, în vederea dezvoltării carierei, 

Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor şi unităţile subordonate, 

au obligaţia să identifice şi să aplice, în 

condiţiile legii, instrumentele de 

motivare morală şi materială a 

funcţionarilor publici, precum şi să 

sprijine iniţiativele privind dezvoltarea 

profesională a acestora; 

 transparenţa, principiu potrivit 

căruia Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor şi unităţile subordonate, 

au obligaţia de a pune la dispoziţie 

celor interesaţi informaţiile de interes 

public, referitoare la cariera în funcţia 

publică din sistemul administraţiei 

penitenciare; 

 stabilitatea funcționarilor publici 

cu statut special în funcția publică 

pentru care au fost angajați, determină 

[2]: 

 • competence, the principle according 

to which people who want to gain or to 

be promoted in a public office in the 

National Administration of 

Penitentiaries and its subordinate units 

must hold and confirm the knowledge 

and skills necessary for the exercise of 

the public function in the prison 

administration system; 

• competition, the principle according 

to which the confirmation of 

knowledge and skills necessary for the 

exercise of a public function in the 

prison administration is done through 

competition or exam;   

•  equal opportunities, the principle 

which ensures the recognition of 

vocations for the public function in the 

prison administration system to any 

person who meets the conditions 

established by law;  

• professionalism, the principle 

according to which the exercise of 

public functions is made in compliance 

with the legal provisions;  

• motivation, the principle according 

to which, in the purpose of career 

development, the National 

Administration of Penitentiaries and its 

subordinate units have the obligation to 

identify and apply, in accordance with 

the law, the moral and material 

motivation of civil servants, as well as 

to support their professional 

development initiatives;  

• transparency, the principle 

according to which the National 

Administration of Penitentiaries and its 

subordinate units have the obligation to 

make available to those interested the 

information of public interest regarding 

the career in the penitentiary 

administration system; 

• the stability of civil servants with 

special status in public function for 

which they were employed, determine 
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însăși profesionalizarea acestora. 

 

Prezentarea problemei 

 

În sistemul penitenciar românesc se 

impune adaptarea celor trei tipuri de 

organizare a formării profesionale, din 

ţările Uniunii Europene: centralizată 

(luarea deciziilor şi stabilirea 

orientărilor strategice au loc la nivel 

central, după care se transmit actorilor 

implicaţi  în procesul de formare 

profesională), descentralizată (se 

deleagă competenţele fiecărui actor 

implicat în procesul de formare 

profesională), semi-descentralizată 

(combină cele două tipuri) [3]. 

Acest proces va ţine cont de 

următoarele: 

 crearea unui corp profesionist în 

sistemul administraţiei penitenciare. În 

prezent sistemul penitenciar din 

România se confruntă cu insuficienţa 

resurselor, impunându-se crearea şi 

dezvoltarea unui corp profesionist al 

personalului sistemului administraţiei 

penitenciare. De asemenea, pentru 

asigurarea unui act de conducere 

performant, este necesar a fi dezvoltate 

capacităţile manageriale pentru 

personalul cu atribuţii de coordonare şi 

conducere; 

 introducerea şi utilizarea noilor 

metode de formare profesională. 

Procesul de reformă a sistemului 

penitenciar românesc impune 

introducerea şi utilizarea unor metode 

moderne de formare profesională, în 

concordanţă cu standardele interne şi 

internaţionale; 

 adaptarea permanentă a strategiei 

de formare profesională. Strategia de 

formare profesională trebuie să aibă un 

caracter pregnant de adaptabilitate şi 

flexibilitate; 

 consultarea principalilor actori 

implicaţi în formarea profesională a 

their professionalization.    

 

Presentation of the issue  
 

In the Romanian prison system it is 

necessary to adapt those three types of 

vocational training of the European 

Union states: centralized (the decision-

making and establishment of strategic 

guidelines take place at the central 

level, after which they are transmitted 

to the actors involved in the process of 

vocational training), decentralized (the 

competences of each actor involved in 

the process of vocational training are 

delegated), semi-decentralized 

(combines the two types) [3].  

This process will take account of the 

following: 

 the creation of a professional body 

in the prison administration system. 

The present prison system in Romania 

is faced with shortage of resources, 

which imposes the creation and 

development of a professional body of 

staff of the prison administration 

system. Also, in order to ensure an 

efficient leadership act it is necessary 

that the managerial capabilities of the 

staff which has coordination and 

management responsibilities be 

developed; 

 the introduction and use of new 

methods of vocational training. The 

reform process of the Romanian prison 

system imposes the introduction and 

use of modern methods of training in 

accordance with domestic and 

international standards; 

 the permanent adaptation of the 

training strategy. The training strategy 

must have a prominent character of 

adaptability and flexibility; 

 the consultation of the main actors 

involved in the vocational training of 

the of prison administration system’s 

personnel. For a more efficient 
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personalului din sistemul administraţiei 

penitenciare. Pentru o cât mai eficientă 

corelare între procesul de formare 

profesională şi necesităţile şi interesele 

reale ale beneficiarilor, direcţi sau 

indirecţi, este necesară consultarea 

acestora; 

Strategia se bazează pe mai multe 

principii fundamentale care, la rândul 

lor, se bazează pe bunele practici 

recunoscute pe plan intern şi 

internaţional în domeniul dezvoltării 

resurselor umane şi formării 

profesionale din sistemul de ordine 

publică şi siguranţă naţională. 

Principala idee este că formarea 

profesională nu reprezintă niciodată un 

scop în sine, obiectivul unui program 

de formare fiind facilitarea învăţării la 

cursanţi, pentru a le creşte competenţa 

şi performanţa în îndeplinirea sarcinilor 

de serviciu. 

Eficacitatea formării depinde de 

impactul pe care îl are, adică de măsura 

în care se sporeşte competenţa 

cursanţilor la locul de muncă, formarea 

şi activitatea la locul de muncă 

completându-se reciproc. 

 

Strategia de formare profesională 

stabileşte următoarele obiective 

strategice, realizate prin direcţii de 

acţiune specifice şi direcţii de acţiune 

transversale: 

 

a. management instituţional 

performant. Administrarea eficientă a 

sistemului penitenciar, implică nu doar 

o viziune strategică a echipei de 

conducere a instituţiei, ci şi 

implementarea unui sistem decizional 

bazat pe obţinerea de feed-back din 

partea personalului, în situaţia adoptării 

de măsuri cu impact major asupra 

sistemului. Acest lucru va conduce la 

performanţă şi la atingerea obiectivelor, 

prin asocierea resurselor necesare 

correlation between the process of 

vocational training and the actual needs 

and interests of the beneficiaries, 

whether direct or indirect, it is 

necessary to consult them; 

The strategy is based on several 

fundamental principles which are based 

on the best practices recognized on a 

domestic and international scale in the 

field of human resources development 

and vocational training from the system 

of public order and national security.  

The main idea is that the vocational 

training is never an end in itself; the 

objective of the vocational training is to 

facilitate the students’ learning in order 

to increase capacity and performance 

when completing work tasks. 

The effectiveness of training 

depends on the impact it has that is, the 

measure that increases the competence 

of learners in the workplace; training 

and the work activity complement each 

other. 

 

The vocational training strategy sets 

the following strategic objectives, 

achieved through specific action 

directions and transversal action 

directions:  

 

a. high-performance institutional 

management.The efficient management 

of the prison system involves not only a 

strategic vision of the institution's 

management team, but also the 

implementation of a decision-making 

system based on getting feed back from 

the staff in order to adopt measures 

with major impact on the system. This 

will lead to performance and achieving 

the objectives by associating the 

resources needed to achieve the 

objectives and their rational allocation 

[4]. 

b. the increase of the level of 

professionalism of the staff. The 
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realizării obiectivelor şi alocarea 

raţională a acestora [4]. 

b. creşterea nivelului de 

profesionalism al personalului. 

Creşterea nivelului de profesionalism 

reprezintă obiectivul principal al 

activităţilor de formare iniţială şi 

continuă a personalului. Atingerea 

acestui obiectiv presupune formularea 

corectă a premiselor şi stabilirea 

adecvată a măsurilor de implementare, 

care să activeze potenţialul de 

modernizare a sistemului. Asigurarea 

profesionalismului nu este un obiectiv 

în sine şi pentru sine, competenţa 

obţinută prin pregătire generând 

profesionalismul necesar personalului 

pentru a-şi îndeplini cu mai multă 

competenţă atribuţiile în serviciul 

instituţiei şi în beneficiul cetăţenilor. 

Din această perspectivă, subliniem 

faptul că formarea profesională 

constituie, în primul rând, un interes 

major al instituţiei. 

c. creşterea eficienţei şi eficacităţii 

sistemului de formare profesională a 

personalului din sistemul administraţiei 

penitenciare printr-un management 

orientat spre rezultate. Eficacitatea este 

indicatorul care pune în evidenţă 

măsura în care se îndeplinesc 

obiectivele organizaţionale, respectiv 

ale sistemului de formare profesională, 

impunându-se o  promovare sistematică 

a activităţii de formare  care să vizeze 

obţinerea de  personal mai calificat şi 

asigurarea unor servicii de calitate 

superioară. Pentru a putea măsura 

eficienţa unei activităţi de formare, prin 

chiar efectele nemijlocite pe care le 

produce, este necesar să se pună în 

balanţă resursele folosite cu rezultatele 

obţinute. În aceeaşi linie de gândire, 

trebuie să se dobândească obişnuinţa de 

a evalua şi implicaţiile neefectuării 

unor programe de pregătire 

profesională. Acestea pot însemna atât 

increase of the level of professionalism 

is the main objective of the initial and 

continuous training of the staff. 

Achieving this goal requires the correct 

formulation of premises and the 

establishment of adequate 

implementing measures which will 

activate the modernizing potential of 

the system. Ensuring professionalism is 

not an objective in itself and for itself. 

The competence produced through 

training generates the professionalism 

necessary for the staff to fulfill with 

more competence the duties in the 

service of the institution and for the 

benefit of citizens. In this regard, we 

emphasize that the vocational training 

is, first and foremost, a major concern 

of the institution.  

c. the increase of efficiency and 

effectiveness of the vocational training 

system of the personnel of the prison 

administration system through a 

management oriented towards results. 

Effectiveness is the indicator which 

highlights the extent to which the 

organizational objectives are fulfilled, 

for example those of the vocational 

training system. A systematic 

promotion of training activities aimed 

at obtaining more qualified personnel 

and at ensuring high-quality services 

needs to be established. To be able to 

measure the effectiveness of the 

training activities, even through the 

indirect effects it produces, it is 

necessary to bring into balance the 

resources used and the results obtained. 

In the same line of thinking, we must 

assess the implications involved with 

the action of non-participating at a 

vocational training program. The 

programs can involve: unjustified 

waste of resources, failure to comply 

with certain duties and missions, the 

lower quality services, image deficit, or 

other types of losses which spread, not 
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risipă nejustificată de resurse, cât şi 

neîndeplinirea unor atribuţii şi misiuni, 

servicii de o calitate mai redusă, deficit 

de imagine, ori alt gen de pierderi care 

se răsfrâng, nu doar colateral, ci şi 

asupra ansamblului societăţii [5]. 

 

La ora actuală Administrația 

Națională a Penitenciarelor din 

România pune în aplicare câteva 

măsuri strategice de profesionalizare a 

personalului, pe care ne permitem să le 

enumerăm mai jos: 

 

A.N.P. lucrează la elaborarea şi 

implementarea unui program anual, 

transparent, de identificare şi 

dezvoltare a capacităţilor manageriale a 

angajaţilor din sistemul penitenciar, 

care să asigure continuitatea 

managementului, având drept rezultat 

un  personal managerial mai bine 

pregătit. 

De asemenea, sunt în curs de 

elaborare şi implementare politicile de 

resurse umane şi procedurile aferente, 

respectiv: planificarea, recrutarea, 

integrarea, formarea, evaluarea, 

motivarea, gestionarea carierei şi 

consilierea resurselor umane din 

sistemul administraţiei penitenciare. 

Acest obiectiv strategic are ca scop 

dezvoltarea unui sistem integrat de 

gestiune a resurselor umane. 

Rezultanta finală a sistemului de 

management instituțional performant, 

este promovarea Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor ca furnizor 

de pregătire profesională în anumite 

domenii, care constituie „nişe” 

formative şi reprezintă oportunităţi de 

specializare a instituţiei,  la nivel 

naţional şi european, această activitate 

concretizându-se în acreditarea ca 

furnizor de formare profesională a 

structurilor de pregătire proprii. 

A doua  și cea mai importantă 

only collaterally, but also to the whole 

society [5]. 

 

At the present time the Romanian 

National Administration of 

Penitentiaries implements some 

strategic measures of 

professionalization of personnel that 

we are going to enumerate below:  

 

The A.N.P is working on elaborating 

and implementing an annual 

transparent program of identification 

and development of managerial 

capabilities of employees in the prison 

system which will ensure management 

continuity resulting in a better prepared 

managerial staff. 

Also, the human resources policies 

and the relating procedures, 

respectively: the planning, recruitment, 

integration, training, assessment, 

motivation, career management and 

counseling of human resources of the 

prison administration system are being 

developed and implemented. This 

strategic objective is aimed at 

developing an integrated management 

system of human resources. 

The final result of the high-

performance institutional management 

system is the promotion of the National 

Administration of Penitentiaries as a 

provider of vocational training in 

certain areas that are training "niche". It 

is an opportunity for the institution to 

specialize at a national and European 

level; this task is concentrated in the 

accreditation as a vocational training 

provider for its own training structures. 

The second and most important 

strategic measure implemented by 

A.N.P., is the increase in the level of 

professionalism of the staff. This 

measure can be achieved by adapting 

the vocational training system to the 

real needs of the prison establishments 
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măsură strategică pusă în practică de 

A.N.P., o constituie creşterea nivelului 

de profesionalism al personalului. 

Această măsură se poate concretiza 

prin adaptarea sistemului de formare 

profesională la nevoile reale din 

unităţile penitenciare,  prin organizarea 

tuturor activităţilor de formare 

profesională în raport cu nevoile reale 

identificate. Concomitent cu măsura 

mai sus amintită, se mizează pe 

extinderea sistemului de pregătire prin 

metode moderne de formare 

profesională, care să se oglindească în 

implementarea metodelor de pregătire 

moderne la nivelul tuturor unităţilor 

din sistemul administraţiei 

penitenciare. 

Un alt aspect, care nu a fost supus 

analizei până acum, este cuantificarea 

profesionalizării personalului, prin 

realizarea de studii, analize şi statistici 

privind formarea profesională, realizată 

de către Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor prin evaluarea  

formării profesionale asigurate 

personalului şi completarea 

curriculum-ului privind formarea 

profesională necesară atingerii 

standardelor de pregătire. 

A treia măsură strategică, care este 

pusă în practică de către A.N.P., este 

creşterea eficacităţii şi asigurarea 

eficienţei sistemului de formare 

profesională, prin conştientizarea 

beneficiilor formării profesionale  

pentru personal, instituţie şi alţi factori 

interesaţi. Această măsură se bazează 

pe asigurarea atractivităţii posturilor 

din sistemul formării personalului, prin 

promovarea calităţii, formarea de 

formatori, dezvoltarea şi modernizarea 

structurilor proprii de pregătire. 

 

 

 

 

by organizing all activities of 

vocational training in relation to the 

actual needs identified. Together with 

the above-mentioned measure they rely 

on expanding the system of training 

through modern methods of vocational 

training which would be reflected in the 

implementation of modern training 

methods at the level of all units in the 

prison administration system. 

Another aspect, which has not been 

subjected to review so far, is the 

quantification of the personnel 

professionalization through studies, 

analyses and statistics regarding the 

training conducted by the National 

Administration of Penitentiaries 

through the assessment of vocational 

training provided for the staff and the 

completion of the curriculum on the 

vocational training necessary to 

achieve the standards of training. 

The third strategic measure, which is 

implemented by the A.N.P., is 

increasing the effectiveness and 

ensuring the efficiency of the training 

systems through the awareness of the 

benefits of vocational training for the 

staff, institution and other interested 

factors. This measure is based on 

ensuring the attractiveness of the jobs 

in the field of personnel training system 

by promoting quality, training of 

trainers, the development and 

modernization of its own training 

structures.  

 

Conclusions and suggestions 

 

The prison administration system in 

the Republic of Moldova as well as in 

our own country has not yet exceeded 

the threshold with respect to personnel 

policies and professionalization. From 

this point of view it is necessary to 

create a closer connection between the 

prison system and the competent staff. 
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Concluzii și propuneri 

 

Sistemul administrației penitenciare, 

atât în Republica Moldova cât și la noi 

în țară, nu a depășit încă pragul critic în 

ceea ce privește politicile de personal și 

profesionalizarea acestora. Din acest 

punct de vedere e necesar să apropiem 

autoritățile sistemului penitenciar către 

personalul de resort, necesitându-se o 

schimbare de fond a raporturilor dintre 

aceștia. Administrația penitenciară 

trebuie să se manifeste ca un serviciu 

public, aflat în slujba cetățeanului, fapt 

care nu se poate realiza fără o strucutră 

de personal profesionistă. În acest 

context este nevoie de: 

 aplicarea constantă a principiului 

angajării funcționarilor publici cu statut 

special din cadrul sistemului 

penitenciar, exclusiv pe criterii de 

competență profesională; 

 eliminarea clientelismului politic 

din administrația penitenciară; 

 promovarea în funcții publice pe 

criterii de performanță și de moralitate, 

în spiritul legii și al Constituției; 

 gestionarea coerentă și corectă a 

carierei funcționarului public din 

penitenciare, luând în considerare 

specificul atribuțiunilor, prin stimularea 

și asigurarea unor condiții normale de 

lucru, în scopul respectării principiului 

stabilității și continuității în muncă; 

 crearea unui sistem performant, 

național și regional, de pregătire a 

funcționarilor publici din sistemul 

penitenciar; 

 îmbunătățirea nivelului reputației 

administrației penitenciare. Aceasta 

este relativ scăzută, iar cariera în acest 

domeniu este considerată puțin 

atractivă, nu doar din cauza salariilor 

relativ mici, ci și din cauza opiniei 

publice negative cu privire la stat, în 

general, și mai ales la acest serviciu 

The Prison Administration should 

manifest itself as a public service, in 

the service of the citizen, fact which 

cannot be completed without a 

professional personnel structure. In this 

context it is needed: 

 the constant application of the 

principle of employment of civil 

servants with special status within the 

prison system solely on the criteria of 

professional competence;  

 the elimination of political 

patronage in the prison administration;  

 the promotion in public functions 

must be made on the basis of 

performance and morality in the spirit 

of the law and the Constitution;  

 the coherent and correct 

management of the public servant’s 

career in the prison system, by taking 

into account the specificity of its tasks, 

stimulating and ensuring normal work 

conditions for the purpose of 

compliance with the principle of 

stability and continuity in the work 

place;  

 the creation of a high-performance 

system, national and regional, for the 

training of civil servants in the prison 

system; 

 improving the reputation of the 

prison administration; This is relatively 

low, and the career in this field is 

considered least attractive, not only 

because of the relatively small salaries, 

but also because of the negative public 

opinion regarding the Government in 

general and especially this public 

service, in particular; 

 

Concluding, we can say that 

improving the situation in this field 

requires not only the training of the 

civil servants in the prison system but 

also the training of our States’ citizens. 
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public, în special; 

 

Concluzionând, putem afirma că, 

ameliorarea situației în acest domeniu, 

necesită nu doar instruirea 

funcționarilor publici din sistemul 

penitenciar, cât și a cetățenilor statelor 

noastre în acest scop. 
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Abstract: Contractele reale sunt  acele 

contracte care pentru a lua naștere 

necesită atât acordul de voință al părților-

element intențional, cât și remiterea 

materială a bunului (res) care constituia 

obiectul contractului-element material. 

Contractele reale se nășteau in re, adică 

prin tradițiunea sau remiterea lucrului, 

fiind suficientă întrunirea celor două 

elemente pentru formarea contractului fără 

să fie nevoie de solemnități scrise sau 

orale[1]. De exemplu, atunci când se 

depunea un lucru la o persoană în scopul 

păstrării acestuia, se încheia un contract 

de depozit care, pe lângă consimțământul 

deponentului și al aceluia care primea în 

depozit, se mai cerea și remiterea lucrului 

care făcea obiectul depozitului. 

 

 

Cuvinte cheie: drept roman, contracte, 

contracte reale, împrumutul de consumație, 

fiducia, gajul. 

 

 

Introducere 

 

Contractele reale au apărut la 

sfârșitul epocii vechi și începutul epocii 

clasice, pe fondul dezvoltării 

economice a societății romane, cu 

excepția gajului care a apărut în secolul 

al II-lea e.n. 

Apariția contractelor reale a servit 

intereselor claselor dominante, pentru o 

mai bună desfășurare a comerțului, care 

reprezenta principala sursă de 

îmbogățire la Roma. Dezvoltarea 

comerțului necesita acte juridice 

numeroase, iar interesele cavalerilor, 

nouă clasă socială, cereau formarea 

Real contracts in roman 

Law 
 

Cristinel MURZEA 

Faculty of Law, Transilvania 

University, Brasov, Romania  
cristinel.murzea@unitbv.com 

 

Abstract: The real contracts are those 

that in order to arise require both the will 

of the parties - intentional element - and 

the material remission of the object (res) 

which constitutes the subject of the 

contract – material element. Real 

contracts are born in re, meaning through 

tradition or remitance of the object and 

the meeting of the two is enough for the 

formation of the contract without the need 

for written or oral solemnities[1]. For 

example, when submitting something to a 

person in order to preserve it, a deposit 

contract is concluded, which in addition 

to the consent of the depositary and the 

one of the person who receives the 

deposit, the remission of thing which is 

the subject of the deposit was also asked 

for.  

 

Keywords: roman law, contracts, real 

contracts, mutuum, fiduciary, pledge, 

bailment, deposit. 

 

 

Introduction 

 

Real contracts appeared at the end 

of the old era and the beginning of the 

classical era, during the economic 

development of the Roman society, 

with the exception of the pledge that 

appeared in the second century AD. 

The emergence of real contracts 

has served the interests of the 

dominant classes, for a better 

operation of the trade which was the 

main source of enrichment of Rome. 

The development of trade required 

numerous legal acts, and the interests 

of the Knights, the new social class, 

mailto:cristinel.murzea@unitbv.com
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unor instrumente juridice de care se 

puteau folosi mai ușor. Astfel, 

contractele reale s-au conturat cu o 

identitate proprie, fiecare corespunzând 

unei operațiuni juridice determinate și 

desemnate printr-un termen tehnic 

propriu. 

Contractele reale în dreptul roman 

au fost: mutuum (împrumutul de 

consumație), fiducia (transferul de 

proprietate însoțit de convenția de 

restituire), gajul, comodatul 

(împrumutul de folosință) și depozitul. 

Fiducia, gajul, comodatul și 

depozitul erau contracte de bună-

credință (bonae fidei), în sensul că 

judecătorul avea dreptul, în cazul unui 

litigiu, de a aprecia operația intervenită 

între părți, potrivit echității și bunei-

credințe, în timp ce mutuum era un 

contract de drept strict (ius strictum), 

trăgându-și originea din convențiile 

primitive de împrumut, iar în caz de 

litigiu, judecătorul soluționa în limita 

strictă a convenției. În afară de 

mutuum, care era un contract unilateral, 

celelalte contracte reale erau 

sinalagmatice imperfecte. 

În continuare propunem o analiză a 

contractelor reale, având în vedere că și 

în prezent unele caracteristici juridice 

s-au păstrat. 

 

1. Mutuum (împrumutul de 

consumație) 

 

Mutuum, era contractul prin care 

debitorul se obliga să transmită 

creditorului său lucruri de același fel, 

de aceeași calitate și în aceeași cantitate 

cu cele pe care le-a primit în vederea 

consumațiunii[2]. Etimologic, cuvântul 

„mutuum” provine de la sintagma „ex 

meo tuum fit” (de la mine devine al 

tău), denumirea corectă în epoca 

romană fiind mutui datio (darea cu 

împrumut). 

required the formation of legal 

instruments that could be used more 

easily. Thus, the real contracts were 

outlined with an identity of there own, 

each corresponding to a given legal 

operation and described by using a 

specific technical term.  

Real contracts in Roman law were: 

mutuum (consumption loan), 

fiduciary (transfer of ownership with 

the convention of restitution), pledge, 

bailment (loan for use) and deposit. 

Fiduciary, pledge, bailment and 

deposit were contracts in good faith 

(bonae fidei), in the sense that the 

judge had the right, in the event of a 

dispute, to appreciate the operation 

that took place between the parties 

according to equity and good faith, 

while mutuum was a strict law 

contract (ius strictum); its meaning 

comes from the primitive loan 

agreements, and in case of dispute, 

the judge resolves it within the strict 

limit of the convention. Besides 

mutuum, which was a unilateral 

contract, the other real contracts were 

imperfect. 

Further we offer an analysis of real 

contracts, taking into account that 

currently some legal features have 

been preserved. 

  

1. Mutuum (loan for 

consumption) 

 

Mutuum, was the contract under 

which the debtor is obliged to 

transmit to his lender things of the 

same kind, quality and quantity with 

the ones he received for 

consumption[2]. Etymologically, the 

word "mutuum" comes from the 

phrase “ex meo tuum fit” (mine 

becomes yours); the correct name in 

Roman times was mutui datio (loan).  

The person who took a loan was 
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Persoana care lua cu împrumut era 

obligată să restituie numai ceea ce 

primise. Din această cauză s-a susținut 

că mutuum ar fi un contract gratuit, o 

simplă convenție care nu era 

sancționată de lege, ea fiind întemeiată 

pe încredere. De asemenea, s-a afirmat 

că împrumutul ar fi fost sancționat prin 

sacramentum sau prin condictio. Din 

punct de vedere formal, într-adevăr, 

mutuum era un contract gratuit, dar în 

fapt, prin mutuum se realiza camăta.  

În epoca veche, remiterea lucrului 

era materială și directă, deci 

transmisiunea se realiza de la mână la 

mână. În epoca clasică, au existat 

situații în care era suficientă înțelegerea 

părților, însoțită de un fapt care sugera 

intenția părților de a transmite lucrul. 

 

Condiții ce trebuiau îndeplinite 

pentru ca mutuum să fie valabil: 

 

a) să aibă ca obiect lucruri care 

puteau fi cântărite, numărate sau 

măsurate-lucruri de genere, și anume: 

vin, grâne, ulei, etc.; 

b) lucrurile care erau remise 

împrumutatului trebuiau transmise cu 

titlul de proprietate - mutui datio; 

transmiterea proprietății se realiza prin 

tradițiune; 

c) trebuia să existe un acord de voință 

între părți relativ la împrumut, o 

convenție între creditor și debitor, prin 

care debitorul se obliga să restituie 

lucrul la termen, în aceeași cantitate și 

calitate. Acest contract nu permite a se 

restitui mai mult decât s-a primit, căci 

obligația se forma prin remiterea 

lucrului; 

 

Caracterele juridice ale lui 

mutuum: 

 

1. Mutuum este un contract real. 

Transmiterea proprietății lucrului ce 

required to repay only what he had 

received. This is way it was argued 

that mutuum is a free contract, a 

simple convention that was not 

sanctioned by law and was based on 

trust. Also, it has been argued that the 

loan would have been sanctioned 

through sacramentum or through 

condictio. From the formal point of 

view, mutuum was really a free 

contract, but in fact, through mutuum 

usury was made. 

In the old age the remission of a 

thing was direct and material so the 

transmission was carried out from 

hand to hand. In the classical era there 

have been situations where the 

understanding of the parties 

accompanied by a fact that suggested 

the intention of the parties to transmit 

the thing was sufficient.  

 

The conditions that had to be met 

in order for the mutuum to be valid: 

 

a) to have as objects things that 

could be weighed, counted or 

measured-for example namely, wine, 

grain, oil, etc.;  

b) the things that were delivered to 

the borrower should have been 

transmitted with the property title - 

mutui datio; transmission of property 

was done through tradition; 

c) there should have been an 

agreement of will between the parties 

relative to the loan, an agreement 

between the lender and borrower in 

which the debtor is obliged to repay 

what he has taken at term, in the same 

quantity and quality. This agreement 

does not allow the borrower to return 

more than he has received, for the 

obligation is formed through the 

remittance of the thing; 
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forma obiectul contractului era absolut 

necesară; 

2. Mutuum face parte din categoria 

contractelor nesolemne, ținând de o 

specie aparte a acestor contracte. Nu 

era suficient simplul acord de voință al 

părților, ci necesita și remiterea 

proprietății lucrului; 

3. Mutuum este un contract 

unilateral, căci obligația care se naște, 

se naște doar în sarcina împrumutatului 

(debitorului). Transmiterea lucrului de 

către creditor este o condiție de formă, 

necesară pentru nașterea contractului, 

deci nu se face în vederea executării 

unei obligații a creditorului; 

4. Mutuum este un contract de drept 

strict, el fiind interpretat potrivit literei 

convenției dintre părți; 

5. Mutuum era un contract de jus 

gentium, putea fi folosit în raporturile 

dintre cetățeni și peregrini; 

 

Efectele lui mutuum: 

 

Mutuum se naște in re, adică are loc 

remiterea materială a lucrului și prin 

aceasta se transmitea însăși proprietatea 

asupra lucrului. Cel care împrumuta 

putea dispune de lucrul împrumutat și 

să-l consume, având sarcina ca la 

termenul stabilit să restituie lucruri de 

aceeași calitate și în aceeași cantitate ca 

și lucrul împrumutat. În ceea ce 

privește pierderea fortuită a lucrului 

împrumutat, în această situație 

debitorul nu era liberat de obligația de 

restituire, deoarece riscul era al 

împrumutatului și acesta datora un 

lucru fungibil (de gen). Conform 

principiului - genere non perunt 

(lucrurile de gen nu pier), debitorul 

trebuia să-și procure un alt lucru de 

același gen, în aceeași cantitate și 

calitate, pentru ca la termen să-și poată 

îndeplini obligația față de creditorul 

său. 

 

The legal characters of mutuum:  

 

1. Mutuum is a real contract. 

Transmission of the thing’s property 

that forms the subject of the contract 

was absolutely necessary; 

2. Mutuum belongs to the category 

of trivial contracts, a unique species 

of these contracts. The simple given 

agreement of the parties was not 

enough, but required the submission 

of the thing’s property; 

3. Mutuum is a unilateral contract 

for the obligation that arises is born 

only for the borrower (debtor). The 

transmission of the thing by the lender 

is a form condition necessary for the 

birth of the contract, so it is not made 

to enforce an obligation to the 

creditor; 

4. Mutuum is a contract of strict law 

and it is interpreted according to the 

letter of the convention between the 

parties; 

5. Mutuum was a jus gentium 

contract and it can be used in the 

relations between citizens and 

pilgrims; 

 

The effects of mutuum: 

 

Mutuum is born in re, meaning that 

the material remittance of the thing 

takes place and through this the 

ownership of the thing. The borrower 

could dispose of the thing lent and 

consume it, with the condition that at 

the deadline set, to return to the loaner 

things of the same quality and 

quantity as the thing lent. In respect to 

the accidental loss of the borrowed 

thing, the borrower is not liberated by 

the repayment obligation because the 

risk was assumed by the borrower and 

he owes a fungible thing (of gender). 

In accordance with the principle - 
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Obligația debitorului, în vechiul 

drept roman, a fost sancționată prin 

legisactio per condictionem, sancțiune 

înlocuită spre sfârșitul Republicii prin 

actio certae creditae pecuniae (atunci 

când obiectul obligației era o sumă de 

bani) și prin action certae rei (atunci 

când debitorul trebuia să restituie un 

lucru individual determinat).  

 

2. Foenus (împrumutul cu 

dobândă) 

 

Împrumutul cu dobândă a fost 

practicat din epoca foarte veche și a 

avut urmări foarte grave, determinând 

adânci schimbări sociale, care au 

accentuat și mai mult deosebirile dintre 

bogați și săraci. 

La origine, foenus a îmbrăcat forma 

stipulațiunii. Astfel, debitorul primea 

200 de sesterți, dar promitea să restituie 

300 de sesterți. Cei 100 de sesterți 

diferență erau plătiți de debitor cu toate 

că nu primise acești bani la încheierea 

stipulațiunii. 

După apariția lui mutuum, foenus a 

îmbrăcat fie forma stipulațiunii, fie 

forma lui mutuum care era însoțit de o 

stipulațiune a dobânzilor. În acest ultim 

caz, se încheiau două acte distincte: 

mutuum, care avea ca obiect și 

stipulațiunea, care avea ca obiect 

dobânzile (stipulatio sortiset 

usurarum). Împrumutul cu dobândă sub 

forma lui stipulatio sortiset usurarum 

se realiza cu forme simple și mai rapide 

și din această cauză era preferat de 

romani. 

Deoarece dobânzile luaseră 

amploare la Roma, s-a încercat 

limitarea acestora. O dispoziție în acest 

sens a fost cuprinsă în Legea celor XII 

Table, potrivit căreia dobânda nu putea 

depăși a 12-a parte din capital, ceea ce 

însemna 8,33 % din suma împrumutată. 

Însă dobânda era lunară și nu anuală și 

genere non perunt (things of gender 

do not perish), the debtor has to buy 

another thing of the same kind in the 

same quantity and quality, so when 

the time comes he is be able to fulfill 

the obligation to the creditor. 

The obligation of the debtor, in the 

old Roman law was sanctioned by 

legisactio per condictionem, sanction 

replaced at the end of the Republic 

with actio certae creditae pecuniae 

(when the object of the obligation was 

an amount of money) and with action 

certae rei (when the debtor had to 

return a determined individual thing).    

 

2. Foenus (loan with interest) 
 

Loan with interest was practiced 

from the very old age, and has very 

serious consequences, causing deep 

social changes that have emphasized 

even further the differences between 

rich and poor.  

Originally, foenus took the form of 

stipulation. So the borrower received 

200 sesterces, but promised to return 

300 sesterces. The difference of 100 

sesterces was paid by the borrower 

although he did not receive this 

money when settling the stipulation. 

After the emergence of mutuum, 

foenus took either the form of 

stipulation or mutuum's form which 

was accompanied by a stipulation of 

interest. In the latter case, two distinct 

acts were drawn up: mutuum, which 

had as his object the stipulation, 

which had as object the interest 

(stipulatio sortiset usurarum). The 

loan with interest in the form of 

stipulatio sortiset usurarum was 

achieved with simple and faster forms 

and that is why it was preferred by the 

Romans. 

Because the interest rates had 

gained ground in Rome, they tried to 
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putea duce la dublarea capitalului în 

termen de 1 an. 

Legea Liciniae Sextia a conținut 

dispoziții favorabile debitorilor. 

Potrivit acesteia, dobânzile plătite 

urmau să fie scăzute din capital. La 

sfârșitul secolului al IV-lea î.e.n., 

practicarea împrumutului cu dobândă a 

fost interzis. Mutuum era sancționat 

prin acțiuni care permiteau creditorului 

să impună debitorului anumite 

stipulațiuni, prin care debitorul se 

obliga să plătească, pe lângă suma 

datorată, încă o treime, dacă se dovedea 

că acțiunea intentată de creditor era 

întemeiată. Astfel, creditorii 

împrumutau sume mari de bani, pe care 

debitorii nu le puteau plăti la termen, și, 

recurgând la stipulațiuni pretoriene, îi 

sileau pe datornici să plătească suma 

datorată plus o treime din aceasta, în 

cazul în care  pierdeau procesul. 

 Dispozițiile Legii Genucia mai 

puteau fi ocolite și prin substituirea 

unui latin, deoarece interdicția de a 

percepe dobânzi se aplica numai 

cetățenilor. În practică, cetățeanul 

roman recurgea la serviciile unui latin, 

care percepea dobânzi foarte mari la 

sumele împrumutate. Mai târziu Legea 

Genucia s-a aplicat și latinilor.  

 

3. Fiducia 

 

Este contractul real, care se naște 

prin transmiterea proprietății prin 

mancipațiune sau prin in iure cessio, 

transmitere însoțită de o convenție, prin 

care dobânditorul promite să 

retransmită proprietatea lucrului celui 

de la care l-a primit. Contractul de 

fiducie a îndeplinit, la origine, mai 

multe funcții, care, treptat, au fost 

preluate de către alte contracte reale, pe 

măsura apariției acestora. 

Cronologic vorbind, la început 

fiducia a fost utilizată în scopul 

limit them. A provision to this effect 

was included in the Law of the XII 

Table, according to which the interest 

could not exceed the twelfth part of 

the capital, which meant 8,33% of the 

amount borrowed. But the interest 

was monthly and not annual and 

could lead to doubling of the capital 

within one year. 

The law Liciniae Sextia contained 

provisions favorable to the borrowers. 

According to it interest payments 

were going to be deducted from the 

capital. At the end of the IV th 

century BC, the interest-bearing loan 

was forbidden. Mutuum was actually 

sanctioned through actions which 

allow the creditor to impose to the 

debtor particular stipulations, through 

which the debtor undertakes to pay 

the amount due, yet a third, if it is 

proved that the action brought by the 

creditor was founded. Thus, creditors 

borrowed large amounts of money 

that the borrowers could not pay at 

time and then resorting to the 

Praetorian stipulation forced the 

debtors to pay the amount due plus a 

third of it, in case they lost the trial.  

The provisions of the Genucia law 

could be bypassed through the 

substitution of a latin since the 

prohibition to charge interest applies 

only to citizens. In practice, the roman 

citizen requires the service of a latin 

which had very high interest for the 

amounts borrowed. Later Genucia 

Law also applied to the Latins.    

 

3. Fiduciary 

 

It is the real contract, that arises by 

transmitting the property through 

mancipium or in iure cessio, 

transmission accompanied by a 

convention through which the 

purchaser promises to re-submit the 
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constituirii unei garanții reale, prin 

transmiterea proprietății unui lucru de 

către debitor creditorului său prin 

mancipatio sau prin in iure cessio, 

transmitere însoțită de o convenție, prin 

care creditorul promite să retransmită 

proprietatea asupra acelui lucru 

debitorului, cu condiția ca acesta să îşi 

fi plătit datoria la scadență. Această 

aplicațiune a contractului a fost numită 

de către Gaius fiducia cum creditore. 

Ulterior, această funcție a fiduciei a 

fost preluată de gaj, în condiții mai 

avantajoase pentru părți. 

Treptat, fiducia a fost utilizată în 

vederea realizării împrumutului de 

folosință, prin transmiterea unui lucru 

de către debitor creditorului său, 

transmitere însoțită de o convenție prin 

care debitorul promitea să restituie 

lucrul după ce îl va fi folosit până la un 

anumit termen. Împrumutul de 

folosință a fost apoi realizat prin 

intermediul contractului de comodat. 

Fiducia a fost utilizată şi în scopul 

păstrării unui lucru de către debitor, 

care promitea să-l retransmită 

creditorului la cererea acestuia. Mai 

târziu, această funcție a fost preluată de 

către contractul de depozit. Această 

aplicațiune a contractului a fost numită 

de către Gaius fiducia cum amico. 

În definirea contractului de fiducie 

nu utilizăm termenii de “creditor” şi 

“debitor”. Am văzut, în cazurile 

menționate de folosire a fiduciei, că cel 

care transmitea proprietatea asupra 

unui lucru, era fie debitor al unei sume 

de bani şi creditor condițional al 

lucrului (când fiducia era utilizată în 

scopul constituirii unei garanții), fie pur 

şi simplu creditor al lucrului transmis 

(când fiducia era utilizată în scopul 

păstrării unui lucru de către debitor). În 

practica juridică, fiducia prezenta o 

serie de neajunsuri pentru alienator, 

deoarece accepta transmiterea lucrului 

property of the thing to the one from 

which he has received it. Originally, 

the fiduciary contract has had many 

functions, which gradually have been 

taken over by other real contracts.  

Chronologically speaking, at the 

beginning fiduciary has been used for 

the purpose of establishing a 

guarantee through the transfer of 

ownership of a thing by the debtor to 

its creditor through mancipatio or in 

iure cessio, transmission accompanied 

by an agreement according to which 

the creditor promises to retransmit the 

property of that thing to the debtor 

provided he paid his debt to maturity. 

This application of the contract was 

named by Gaius fiducia cum 

creditore. Subsequently, this function 

of fiduciary was taken over by the 

pledge, in a manner more 

advantageous for the parties.  

Gradually, fiduciary was used in 

order to achieve the loan for use, by 

transmitting a thing by the debtor to 

his creditor, transmission 

accompanied by an agreement 

through which the debtor promised to 

return the thing after using it up to a 

certain time limit. The loan for use 

was then taken over by the bailment 

contract.  

Fiduciary was also used with the 

purpose of preserving a thing by the 

borrower, who promised to relay it to 

the creditor when the latter requests it. 

Later, this function has been taken 

over by the deposit agreement. This 

application of the contract was named 

by Gaius fiducia cum amico. 

In the definition of the fiduciary 

contract we do not use the terms 

"lender" and "borrower". I saw, in the 

cases referred to in the use of 

fiduciary, that the one transmitting the 

ownership of a thing is either the 

borrower of a sum of money and the 
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cu titlu de proprietate. Pierzându-şi 

calitatea de proprietar asupra lucrului, 

el nu putea uza de dreptul de urmărire 

şi de dreptul de preferință, dacă 

accipiens înstrăina lucrul. În această 

situație, cel care înstrăina lucrul risca să 

nu-l poată redobândi sau nici măcar să 

nu dobândească valoarea lui. În situația 

în care accipiens devenea insolvabil, 

alienatorul, neavând drept de 

preferință, nu-şi putea valorifica dreptul 

integral, ci numai în parte, proporțional 

cu valoarea lucrului transmis. Un alt 

inconvenient al fiduciei era şi acela că 

necesita utilizarea unor acte solemne, 

precum mancipatio sau in iure cessio. 

Aceste acte solemne au devenit o frână 

în ritmul afacerilor în continuă creştere, 

în care părțile erau interesate să 

folosească acte simple, libere de 

formalism. Totodată, fiducia nu era 

accesibilă peregrinilor, deoarece 

reclama acte de drept civil. Din aceste 

considerente, treptat, funcțiile fiduciei 

au fost preluate de către gaj, comodat şi 

depozit, acte simple şi eficiente, grefate 

pe tradițiune. 

 

4. Gajul 

 

Gajul se formează prin transmiterea 

posesiunii unui lucru de către debitor 

creditorului său prin tradițiune, 

transmitere însoțită de o convenție, prin 

care creditorul se obligă să retransmită 

posesiunea lucrului după ce debitorul 

îşi va fi plătit datoria. Gajul este 

desemnat în textele de drept roman prin 

termenul “pignus”. Dar acest cuvânt 

(pignus) desemna în sens general şi 

ipoteca. Din secolul al II-lea e. n. 

termenul “pignus” desemnează numai 

gajul, pe când ipoteca era desemnată 

prin “ipotiki”, cuvânt de origine greacă. 

Contractul de gaj a fost sancționat în 

secolul al II-lea e. n. după comodat şi 

depozit. Cu toate acestea, este tratat 

conditional creditor of the thing 

(when fiduciary was used for the 

purpose of building a guarantee) or 

simply the lender of the thing sent 

(when fiduciary was used in order to 

preserve something by the debtor). In 

the legal practice, fiduciary presents a 

number of shortcomings for the 

alienator, because they accepted the 

transmission of the thing with 

ownership. By losing ownership of 

the thing, he could not use the right of 

pursuit and that of preference if the 

accipiens disposed of the thing. In this 

situation, the one who disposed of the 

thing risked to never regain it or even 

not to acquire its value. In the event 

that accipiens became insolvent, the 

alienator could not harness the full 

right, but only parts of it, in 

proportion to the value of the thing 

sent, because he did not have the right 

of preference. Another drawback of 

the fiduciary was also the fact that it 

required the use of solemn acts, like 

mancipatio or in iure cessio. These 

solemn documents have become a 

brake on the pace of business’ 

continues growth; the parties were 

interested to use simple acts, free of 

formality. At the same time, fiduciary 

was not accessible to pilgrims, 

because it required acts of civil law. 

For these reasons, gradually, 

fiduciary’s functions have been taken 

over by pledge, bailment and deposit, 

simple and effective acts, grafted on 

tradition. 

 

4. The pledge 

 

The pledge is formed by 

submitting the possession of a thing 

by the debtor to his creditor through 

tradition, transmission accompanied 

by a convention through which the 

creditor is obliged to retransmit the 
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după fiducie, întrucât a preluat 

principala funcție a fiduciei, aceea de a 

constitui o garanție reală. Dar, față de 

fiducie, gajul prezintă o serie de 

avantaje, şi anume: 

• în primul rând, gajul este o 

convenție grefată pe tradițiune, care era 

un act simplu, accesibil atât cetățenilor, 

cât şi peregrinilor; 

• în al doilea rând, se transmitea 

posesiunea şi nu proprietatea, debitorul 

rămânând proprietar al lucrului 

transmis cu titlu de garanție; 

• în al treilea rând, debitorul, în 

calitate de proprietar, putea uza de 

dreptul de urmărire şi de dreptul de 

preferință. Bucurându-se de aceste 

drepturi, debitorul, după plata datoriei, 

se poate îndrepta împotriva terților 

deținători, iar în cazul în care ar fi venit 

în concurs cu alți creditori ai 

creditorului său, îşi putea exercita 

dreptul de preferință; 

• în al patrulea rând, contractul de gaj 

asigură perfect şi interesele 

creditorului, atât în raporturile cu 

debitorul, cât şi în raporturile cu terții. 

Avem în vedere faptul că debitorul nu 

poate intra în stăpânirea lucrului dat în 

gaj înainte de a-şi plăti datoria, căci ar 

comite un furtum possessionis; în 

același timp, terții nu-l pot împiedica pe 

creditor să exercite posesiunea lucrului, 

deoarece este protejat juridic prin 

intermediul interdictelor posesorii; 

Tot ca un avantaj al gajului trebuie 

considerată şi posibilitatea părților de a 

încheia o convenție numită “anticreză”, 

pe baza căreia fructele lucrului 

transmis, cu titlu de garanție, pot fi 

păstrate de creditor în contul 

dobânzilor. Analiza contractului de gaj 

şi a garanției reale de gaj, ne relevă că 

acestea au fizionomii distincte, fiind 

două figuri juridice care nu trebuiesc 

confundate. Astfel, deşi garanția reală 

de gaj este efectul contractului de gaj, 

thing after the debtor has paid the 

debt. The term used in the Roman law 

texts for pledge was “pignus”. But the 

word (pignus) also refered, in a 

general sense, to mortgage. From the 

second century AD the term “pignus” 

means only pledge, while the word 

mortgage was designated by the term 

“ipotiki”, a word of Greek origin. The 

pledge contract was sanctioned in the 

second century AD after bailment and 

deposit. However, it is treated after 

the fiduciary, because it took over the 

main function of fiduciary, to 

constitute a real guarantee. But, in 

comparison to fiduciary, the pledge 

has a number of advantages, namely:  

• firstly, the pledge is a convention 

based on tradition, which was a 

simple act, accepted by both citizens 

and pilgrims;  

• secondly, possession and not 

property was transmitted and so the 

debtor remains the owner of the thing 

transmitted with a guarantee title;  

• thirdly, the debtor, as the owner, 

could use the right of pursuit and the 

right of preference. Enjoying these 

rights, the debtor, after the payment of 

the debt, can straighten against third 

parties and if he would have came in 

competition with other creditors of his 

creditor he could exercise his right of 

preference.  

• fourth, the pledge contract 

perfectly ensures the interests of the 

creditor, both in relations with the 

debtor, as well as in relations with 

third parties. We keep in mind the fact 

that the debtor cannot enter into 

possession of the thing given through 

pledge before the debt is paid off, 

because they would commit a furtum 

possessionis; at the same time, third 

parties can not prevent the creditor to 

exercise the possession of the thing 

because it is protected by law through 
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totuşi, sunt situații când contractul de 

gaj poate exista independent de 

garanția reală de gaj. Spre exemplu, 

dacă debitorul transmite un lucru care 

nu îi aparține, contractul de gaj este 

valabil, căci modul său de formare nu 

presupune transmiterea proprietății, ci 

numai a posesiunii, dar garanția reală 

de gaj nu ia naştere. 

 

5. Depozitul 

 

Este un contract real, care se forma 

prin transmiterea detențiunii unui lucru 

prin tradițiune de către un deponent 

unui depozitar, depozitarul obligându-

se să păstreze lucrul și să-l restituie la 

cererea deponentului. Obiectul 

contractului de depozit îl constituie 

numai bunurile mobile, nu și cele 

imobile. 

Depozitul are următoarele caractere 

juridice: 

- este un contract real care se naște 

in re, prin tradițiunea însoțită de 

convenția ca depozitarul să păstreze 

lucrul, urmând să-l înapoieze 

deponentului la cererea acestuia; 

- prin tradițiune, depozitarului i se 

transmite detențiunea lucrului și nu 

proprietatea acestuia; 

- este un contract gratuit; 

- depozitarul nu putea folosi lucrul 

dat în păstrare, deoarece ar fi comis 

astfel un furtum usus, iar deponentul 

putea să ceară lucrul și înainte de 

termenul stabilit; 

- obiect al contractului de depozit nu 

poate fi decât un lucru mobil; 

În dreptul vechi depozitul nu era 

sancționat. Legea celor XII Table 

considera nerestituirea lucrului de la 

depozitar furtum, acordând 

deponentului o acțiune prin care putea 

obține dublul valorii lucrului. Obligația 

depozitarului era sancționată prin actio 

depositi directa, o acțiune civilă, de 

possesory interdicts; 

Another advantage of the pledge is 

the ability of the parties to conclude a 

convention called “anticreed”, based 

on which the fruits of the thing sent 

with title of guarantee can be retained 

by the lender and considered interest. 

The analysis of the contract of pledge 

and real guarantee of pledge reveals 

that they have different 

physiognomies because they are two 

legal figures that should not be 

confused. So although the real 

pledge’s guarantee is the effect of the 

contract of pledge, however, there are 

situations when the contract of pledge 

can exist independently of the real 

guarantee of pledge. For example, if 

the borrower conveys a thing that 

does not belong to him, the pledge is 

valid, because its mode of formation 

does not involve transfer of 

ownership, but only possession, but 

real guarantee of pledge does not 

arise.   

 

5. The deposit 

 

It is a real contract formed by 

transmitting the detention of a thing 

through tradition by a depositor to a 

depositary; the depositary, is obliged 

to keep the thing and return it at the 

request of the depositary. The subject 

of the contract of deposit can be only 

moveable property, and not immobile 

ones.  

The deposit has following legal 

characteristics: 

- is a real contract born in re, 

through tradition, accompanied by the 

convention that the depositary will 

keep the thing and return it to the 

depositor at the request of the latter; 

- through tradition, the depositary is 

responsible for the detention of the 

thing but does not become its owner;  
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bună credință și în același timp o 

acțiune infamantă. 

 

6. Commodatum (comodatul) 

 

Este contractul de împrumut 

încheiat în vederea folosinței lucrului 

împrumutat utendum datum. Prin 

contractul de comodat se transmitea, 

prin tradițiune, detențiunea lucrului de 

către o persoană numită comodant unei 

alte persoane numită comodatar.
 

Obiectul contractului de 

comodat îl constituiau bunurile care nu 

se consumau de la prima lor 

întrebuințare, proprietatea în continuare 

rămânând la comodant. Tradițiunea se 

făcea împreună cu o convenție, prin 

care comodatarul se obliga să restituie 

lucrul la termenul fixat, după ce se va 

folosi  de el potrivit legii. Comodatarul 

era un simplu detentor și era obligat să 

se îngrijească de lucru, fiind 

responsabil de culpa levis in abstracto, 

iar în schimbul folosirii lucrului acesta 

nu trebuia să plătească nimic.
 

Comodatul are următoarele 

caractere juridice:
 

- e un contract real, se formează in 

re, prin tradițiune, însoțită de o 

convenție; 

- este un contract de bună credință; 

- nu se transmite proprietatea 

lucrului, ci numai detențiunea acestuia; 

- este un contract gratuit având drept 

scop îndatorarea unui prieten; 

- obiect al contractului îl poate 

constitui un lucru mobil sau imobil, 

lucru considerat ca species; 

- comodantul  nu poate să reclame 

lucrul înainte de termenul stabilit, iar 

dacă nu s-a fixat un termen, nu poate 

reclama lucrul înainte ca comodatarul 

să se fi folosit în mod complet de el; 

- comodatarul trebuie să se 

îngrijească de lucru, fiind responsabil 

de culpa levisin abstracto și să-i 

- is a free contract;  

- a depositary may not use the thing 

kept because he would have 

committed furtum usus, and the 

depositor could ask for the thing back 

before the time limit;  

- the object of the contract of deposit 

can only be a mobile thing; 

In the old law the deposit is not 

sanctioned. Law of the XII Tables 

considered the failure to return the 

thing from the depositary furtum and 

granted to the depositary an action 

that could get him twice the value of 

the thing. The obligation of the 

depositary was sanctioned by the 

actio depositi directa, a civil action of 

good faith and at the same time an 

infamous action.   

 

6. Commodatum (bailment) 

 

It is the loan agreement concluded 

for the use of borrowed things 

utendum datum. Through the bailment 

contract the detention of a thing was 

transmitted through tradition, from a 

person called lesser to another person 

named lessee. 

The subject of the contract of 

bailment did not include goods that 

can be consumed at their first use; the 

property still remains with the lesser. 

Tradition was made in conjunction 

with a convention through which the 

lessee is obliged to return the thing at 

the deadline, after using it according 

to the law. The lessee was a simple 

holder and was obliged to take care of 

the thing, and was responsible for 

negligence levis in abstracto, and in 

exchange for the use of this thing he 

did not have to pay anything. 

The lesser has the following legal 

characters:  

- is a real contract, formed in re 

through tradition, accompanied by an 
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restituie comodantului lucrul împreună 

cu fructele și produsele sale, la 

termenul și în locul stabilit; 

 

În loc de concluzie: Ca un numitor 

comun al contractelor reale, așa cum s-

a conturat și în literatura de specialitate 

[3], considerăm că fundamentul lor se 

deduce din principiul echității în 

raporturile private, respectiv principiul 

îmbogățirii fără justă cauză în doctrina 

compilatorilor justinieni. 
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agreement; 

- is a contract in good faith; 

- the property of the thing is 

transmitted, but only its detention;  

- is a free contract, having as main 

purpose indebting a friend;  

- the object of the contract can 

constitute a mobile or immobile thing, 

considered as species;  

- the lesser may not ask for the thing 

back before the deadline and if a 

deadline was not fixed, the lesser may 

not ask for the thing back before the 

lessee used it completely;  

- the lessee should take care of it, 

being responsible for the default 

levisin abstracto and he must return 

the thing together with its fruits and 

products, at the time and place 

established; 

 

Instead of conclusion: As a 

common denominator of real 

contracts, as outlined in the specialty 

literature[3], we consider that their 

foundation is deducted from the 

principle of equity in private relations, 

namely the principle of unjust 

enrichment in the doctrine of the 

Justinian compilers. 
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convenţii: a  ofertei şi acceptarea acesteia, 

urmând ca efectele să se producă de la 

acest moment, cu excepţia cazului când 

prin voinţa părţilor, ori după lege, ele se 

vor produce la un alt moment. 
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1. În mod tradiţional, încheierea 

unui contract are semnificaţia juridică a 

realizării acordului de voinţă dintre 

părţi, asupra clauzelor acestuia [1], 

urmare a conjuncţiei celor două 

elemente constitutive ale oricărei 

convenţii: a  ofertei şi acceptarea 

acesteia, urmând ca efectele (drepturile 

şi obligaţiile specifice) să se producă de 

la acest moment (cu excepţia cazului 
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Abstract: Concluding a contract has 

the juridical meaning of achieving the 

will agreement of the parties on its 

clauses, further the conjunction of the two 

constitutive elements of any convention: 

the offer and its acceptance, and  the 

effects to follow are to be produced as 

from that moment, excepting the case 

when, according the parties’ will  or 

according the law they should be 

produced at another moment. 

 

Keywords: contract, agreement of the 

parties, option agreement, promise to 

contract. 

 
1. Traditionally, concluding a 

contract has the juridical meaning of 

achieving the will agreement of the 

parties on its clauses [1], further the 

conjunction of the two constitutive 

elements of any convention: the offer 

and its acceptance, and  the effects to 

follow (the specific rights and 

obligations) are to be produced as 

from that moment (excepting the case 
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când prin voinţa părţilor, ori după lege, 

ele se vor produce la un alt moment). 

Cu toate acestea,  nimic nu se opune, 

ba, chiar se recunoaşte expresis verbis 

de lege, ca părţile să poată încheiea 

înţelegeri prealabile contractului (aşa 

numite contracte preparatorii [2]), prin 

care se prefigurează sau proiectează 

încheierea unui contract în viitor, 

aceasta fiind o modalitate juridică des 

întâlnită în practică,  prin care, deşi 

părţile nu încheie contractul proiectat, 

totuşi se leagă juridic între dânsele a-l 

încheia în viitor, dobândind astfel o 

certitudine relativă la încheierea 

acestuia. Într-un astfel de caz, 

angajamentul juridic asumat are ca 

obiect o obligaţie de “a face”  sau, chiar 

mai mult, aşa după cum vom observa, 

sunt situaţii în care deja una dintre părţi 

îşi exprimă consimţământul în avans, la 

încheierea acestui contract. O asemenea 

“înţelegere juridicească”, la rându-i 

reprezintă un veritabil contract (art. 

1.166 NCC), diferit însă de cel 

subsecvent, previzionat. Evident, nu 

poate fi omisă ipoteza în care se emite 

o simplă ofertă de a contracta, caz în 

care aceasta, ca şi fizionomie juridică, 

va rămâne un act unilateral. 

 

2. Reglementând partea generală 

a obligaţiilor, respectiv cea a izvoarelor 

obligaţionale (Cartea a V-a, Titlul II), 

în cuprinsul capitolului I, referitoare la 

Contract, Noul Cod Civil cuprinde 

dispoziţii relative, atât la pactul de 

opţiune, definit ca fiind acea convenţie 

prin care una dintre ele rămâne legată 

de propria declaraţie de voinţă, iar 

cealaltă să o poată accepta sau refuza, 

when, according the parties’ will  or 

according the law they should be 

produced at another moment). 

However, nothing opposes, but it is 

even acknowledged expresis verbis by 

the law, that the parties may conclude 

preliminary agreements to the 

contract (the so called preparatory 

agreements [2]), through which it is 

prefigured or projected the conclusion 

of an agreement for the future, this 

being an often met in practice 

juridical way, where the parties 

although do not conclude the 

projected contract they legally agree 

between themselves to conclude it in 

the future  achieving thus a certainty 

regarding its conclusion. In such a 

case, the assumed  juridical agreement 

having as object the obligation “to 

do” or even more, as we shall notice, 

there are situations where, one of the 

parties already expresses in advance 

its consent when concluding that 

contract. Such a “juridical agreement” 

on its term, represents a genuine 

contract (art.1.166 New civil code), 

different from the subsequent , 

foreseen one. Obviously, one cannot 

overlook the hypothesis when a 

simple offer to contract is issued, in 

which case this, as a juridical 

physiognomy shall be an unilaterally 

agreement. 

 

2. Settling the general part of 

the obligations, respectively the 

sources of the obligations (Book V, 

Title II), inside chapter I, regarding 

the Contract , the New Code of Civil 

Law comprises dispositions related  to 
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acea declaraţie se consideră o ofertă 

irevocabilă şi produce efectele 

prevăzute la art. 1.191, (art. 1.278 

NCC), cât şi la promisiunea de a 

contracta (art. 1.279), ce nu beneficiază 

de o definiţie legală, dar care este 

înţeleasă în doctrină [3] ca fiind acea 

convenţie prin care părţile se angajează 

reciproc, ori numai una dintre ele, a 

încheia în viitor un contract. Cât 

priveşte promisiunea de a contracta, 

după cum obligaţia de a încheia 

contractul în viitor (a face) este 

asumată numai de una dintre părţile 

contractate, ori, deopotrivă de cele 

două, suntem în prezenţa fie a unei 

promisiuni unilaterale de a contracta, 

fie, în cazul celei din urmă, în cazul 

unei promisiuni bilaterale 

(sinalagmatice) de a contracta. 

 

3. Observăm aşadar, opţiunea 

fermă a legiuitorului nu doar de a 

utiliza deopotrivă atât noţiunea de “pact 

de preferinţă” cât şi cea de “promisiune 

de a contracta” dar, cel mai important,  

de a reglementa în mod deosebit cele 

doua operaţiuni juridice, de unde, în 

mod lesnicios putem preliminar 

conchide că între cele două noţiuni nu 

există identitate. 

Această observaţie se impune a fi 

subliniată, în condiţiile în care, până în 

prezent, o parte a doctrinei române [4] 

şi străine [5], prin vocea unor autori de 

certă autoritate, afirmă în mod hotărât 

că promisiunea unilaterală (de a 

contracta -p.n.) şi pactul de opţiune 

sunt “unul şi acelaşi lucru”, apreciindu-

se că cea de a doua sintagmă este 

propusă doar pentru a marca faptul că 

the option agreement as being that 

convention through which one of the 

parties may remain restrained by its 

own declaration of will and the other 

one to be able to accept or refuse it, 

that declaration being considered an 

irrevocable offer that produces the 

effects provided by the art. 1.191 (art. 

1.278 the New Code of Civil Law) as 

well as to the promise to contract (art. 

1.279), that does not benefit of a legal 

definition but which is understood in 

the doctrine [3] as being that 

convention where the parties  or only 

one of them agree to conclude a 

contract in the future. As regards  the 

promise to contract, as the obligation 

to conclude the contract in the future 

(to do) is assumed only by one of the 

contracting parties or alike by both of 

them, we face either an unilaterally 

promise to contract or, in case of the 

latter,  a bilaterally promise 

(synalagmatic) to contract. 

 

3. We notice thus, the 

legislator’s firm option not only to use 

alike the option of  a “preference 

agreement” and the “promise to 

contract”, but most important, to settle 

especially the two juridical 

operations, where from we can easily 

conclude that there is no identity 

between them.  

This remark must be enhanced, as 

until now, part of the Romanian [4] 

and foreign [5] doctrine, voiced by 

some authors of certain authority who 

have affirmed in a determined way 

that the unilaterally promise (to 

contract) and the option agreement are 
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promisiunea nu este întodeauna un 

contract unilateral (în cazul în care este 

stipulată o indemnizaţie de imobilizare) 

[6]. 

Cum însă, dupa cum am arătat, 

deosebirea între cele două operaţiuni 

juridice este în mod idubitabil tranşată 

de legiuitor, se impune a observa 

elemente ce deosebesc şi 

particularizează fiecare dintre cele două 

acte juridice, mărturisind că riscul de 

confuziune este destul de pregnant, de 

vreme ce, atât pactul de opţiune, cât şi 

promisiunea unilaterală, sunt contracte 

care conferă un drept potestativ 

beneficiarului acestora, de opţiune, 

respectiv de a decide, ori nu, încheierea 

contractului previzionat. Însă, în cadrul 

analizei comparative a celor două 

operaţiuni,  interesează atât tipul 

obligaţiei asumate în cazul fiecăruia 

dintre cele două, conducând la 

calificarea naturii juridice a fiecăruia, 

cât şi mecanismul în care, în caz de 

opţiune pozitivă, se va încheia 

contractul previzionat. 

 

3.1 Cât priveşte promisiunea 

unilaterală de a contracta, aceasta, 

după cum am arătat, naşte în sarcina 

promitentului obligaţia de a încheia în 

viitor contractul, aşa încât, în cazul în 

care, beneficiarul promisiunii se va 

hotărî a încheia contractul, promitentul 

va fi ţinut să-şi manifeste 

consimţământul la încheierea 

contractului subsecvent, iar în caz de 

refuz, obligaţia acestuia fiind 

susceptibilă de executare silită 

(indirectă), caz în care, instanţa, 

suplinind consimţământul acestuia, va 

in fact “one and the same thing”, 

appreciating that the second syntagm 

is suggested just to mark the fact that 

a promise is not always an unilaterally 

contract (in case an immobilization 

indemnity is stipulated) [6].  

But, as shown , the difference 

between the two juridical operations 

is beyond doubt solved by the 

legislator, one has to remark elements 

which particularise and differentiate 

each of the two juridical acts, 

confessing that the confusion risk is 

significantly enough as long as both 

the option agreement and the 

unilaterally agreement are contracts 

which confer a right, depending on 

one of the parties’ will, to its 

beneficiary of option, respectively to 

decide or not  concluding the foreseen 

contract. But, alongside comparing 

analysis of the two operations one is 

interested in the type of the assumed 

obligation in case of each of them, 

leading to the juridical qualification of 

each as well as of the mechanism 

where, in case of positive option, the 

foreseen contract will be concluded. 

 

3.1 As regards the unilaterally 

promise to contract as shown above, 

this  raises for the promissory part  the 

obligation to conclude the contract in 

the future so in case the beneficiary of 

the promise  decides to conclude it, 

the promissory part shall be kept to 

express his consent to conclude the 

subsequent contract and in case of 

refusal, his obligation is being 

susceptible of forced execution 

(indirect), which case the instance, 
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pronunţa o hotărâre care să ţină loc de 

contract [7]. Reţinem aşadar că, 

obligaţia ce descinde în sarcina 

promitentului, în cazul încheierii unui 

astfel de contract, este cea de “a face” 

(implică o conduită ulterioară pozitivă, 

alta decât cea de “a da”), corelativă 

dreptului de creanţă al beneficiarului, 

de opţiune, în sensul de a decide şi 

pretinde încheierea contractului. Din 

acest fapt, putem califica actul ca având 

natura juridică a unui antecontract, 

respectiv o convenţie prin care una 

dintre părţi se obligă să încheie în viitor 

un contract al cărui conţinut esenţial 

este determinat [7], fiind o convenţie 

prealabilă, diferită de cea previzionată. 

 

3.2 Deosebit de acestea, în cazul 

încheierii unui pact de opţiune, 

promitentul nu se mai angajează a 

încheia în viitor contractul (a face) ci, 

deja, în mod actual şi anticipat, acesta 

îşi manifestă consimţământul la 

încheierea contractului subsecvent, 

astfel încât, la data la care şi 

beneficiarul va opta pentru încheierea 

acestuia, odată cu manifestarea propriei 

voinţe realizandu-se ipso jure acordul 

de voinţă, contractul fiind considerat 

încheiat. De altfel, s-a definit de către 

legiuitor că manifestarea de voinţă, 

astfel exprimată, potrivit art. 1.278 

NCC reprezintă o ofertă irevocabilă, ce 

produce efectele prevăzute la art. 1.191 

NCC. Cât priveşte natura juridică 

desemnată de legiuitor, ca fiind cea a 

unei “oferte”, avem unele rezerve, 

aceasta întrucât oferta (în concepţia 

clasică) reprezintă o propunere de a 

contracta, prin care ofertantul fixează 

substituting  his consent shall 

pronounce a decision that keeps place 

of a contract [7]. We retain thus that 

the obligation descending to the 

promissory part’s in case of 

concluding such a contract is “to do” 

(implies a further positive conduct, 

other than that of  “to give”), 

correlating to the beneficiary’s 

claiming right of option, meaning to 

decide and pretend the contract’s 

conclusion. We can qualify then the 

act as having the juridical nature of a 

pre-contract, respectively a 

convention where one of the parties 

obliges itself to conclude in future a 

contract whose essential content is 

determined [7], being a preliminary 

convention, different from the 

preliminary one.  

 

3.2 Apart from these, in case of 

concluding an option agreement, the 

promissory part is not commiting 

anymore to conclude the contract in 

the future (to do) but he actually 

manifests in advance his consent to 

conclude the subsequent contract, 

thus, when the beneficiary shall also 

choose to conclude it, expressing his 

own will, the will agreement being 

achieved ipso jure, the contract is 

considered to be concluded. In fact 

the legislator has defined that the will 

being thus expressed, according art. 

1.278 the New Code of Civil Law, 

represents an irrevocable offer which 

produces the effects foreseen by 

article 1.191 the New Code of Civil 

Law.  As regards the juridical nature 

expressed by the legislator as being 
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elementele ce pot fi luate în considerare 

pentru încheierea contractului, ori, în 

cazul pactului de opţiune, aceste 

elemente sunt stabilite de către părţile 

ce încheie “pactul” şi nu doar de către 

“ofertant” (promitent). Ca manifestare 

de voinţă din partea promitentului este 

deja exprimată, ca şi în cazul ofertei de 

a contracta, nu este de natură a o 

califica drept ofertă un astfel de act 

juridic, care oricum este bi sau 

multilateral, ci, mai curând, reprezintă 

o manifestare “anticipată” de a încheia 

contractul, al cărui elemente esenţiale 

sunt deja stabilite prin convenţia 

părţilor. Totodată, s-a şi susţinut în  

doctrină [8] că un astfel de act ar avea o 

natură juridică complexă, reunind 

deopotrivă atât o ofertă (de a 

contracta), cât şi o convenţie accesorie, 

în puterea căreia beneficiarul devine 

creditorul unui drept de opţiune asupra 

încheierii sau neîncheierii. Fără a nega 

justeţea tezei potrivit cu care ar avea o 

natură juridică complexă, totuşi, faptul 

că se conferă dreptul de opţiune al 

beneficiarului nu reprezintă un element 

de absolută noutate, inedit, de vreme ce 

orice ofertă (fiind astfel calificată de 

legiuitor) conferă destinatarului 

acesteia opţiunea de a decide dacă o va 

primi ori nu. Astfel că, aşa după cum 

am arătat, caracterul original şi care 

particularizează acest instrument 

juridic, rezidă în aceea că elementele 

ofertei nu sunt stabilite exclusiv de 

către ofertant ci, prin acordul părţilor. 

 

4. Calificarea corectă a unei 

astfel de convenţii preliminare, ca fiind 

promisiunea de a contracta ori pact de 

that of an “offer” we keep ourselves 

reserved, as the offer (in classical 

concept) represents a proposal to 

contract through which the offerer 

fixes the elements that may be taken 

into consideration for concluding the 

contract or in case of the option 

agreement, these elements are 

established by the parties concluding 

the contract and not only by the 

offerer (promissory part). That the 

expression of will from the 

promissory part is already expressed, 

as the case of the offer to contract, 

does not have the nature to qualify the 

offer as such a juridical act which is 

anyway bi or multilaterally but more 

likely represents an “anticipated” 

expression to conclude the contract 

whose essential elements have already 

been established by the parties 

agreement. At the same time, in the 

doctrine is sustained [8] that such an 

act might have a complex juridical 

nature, combining an offer (to 

contract) as well as an accessory 

agreement which grants the 

beneficiary the power to become the 

creditor of an option right upon 

concluding or not. Without denying 

the justice of the thesis according 

which it might have a complex 

juridical nature, although the fact that 

the beneficiary is being granted the 

option right does not represent an 

element of absolute novelty, as well 

as any offer (being so qualified by the 

legislator) grants to its beneficiary the 

option to decide if he shall receive it 

or not. Thus, as shown, the original 

character which particularises this 
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opţiune, manifestă un interes practic 

deosebit, aceasta pe de o parte, pentru a 

observa modalitatea în care se va 

încheia contractul subsecvent 

(proiectat), respectiv, în cazul 

promisiunii de a contracta în “doi 

timp”, fiind necesar ca ambele părţi să 

îşi manifeste consimţământul pentru 

încheierea actului subsecvent, pe când 

în cazul pactului de opţiune, contractul 

se încheie prin simpla manifestare de 

voinţă a beneficiarului, caz în care se 

realizează acordul de voinţă. Iar, pe de 

altă parte, interesează forma pe care 

trebuie să o îmbrace un astfel de act, 

aceasta deoarece, dacă în cazul pactului 

de preferinţă, legiuitorul a reglementat 

forma actului ca fiind cerută de lege 

pentru contractul pe care părţile 

urmăresc să îl încheie (art. 1.278 alin. 

5), o astfel de reglementare lipseste în 

cazul promisiunii de a contracta, de 

unde rezultă că se aplică regula 

generală, cea a consensualismului (art. 

1.178 NCC “Libertatea Formei”), 

indiferent dacă actul proiectat este unul 

pentru care legea cere încheierea în 

forma solemnă. 

 

5. Reglementând un caz 

particular în care se întâlneşte un astfel 

de act, respectiv Pactul de opţiune 

privind contractul de vânzare, 

legiuitorul înscrie la art. 1.668 alin (1) 

(NCC) că,  în cazul pactului de opţiune 

privind un contract de vânzare asupra 

unui bun individual determinat, între 

data încheierii pactului şi data 

exercitării opţiunii sau, după caz, aceea 

a expirării termenului de opţiune nu se 

poate dispune de bunul care constituie 

juridical instrument resides in the fact 

that the offer’s elements are not being 

exclusively established by the offerer 

but by partie’s agreement. 

 

4. The correct qualification of 

such a preliminary convention as 

being the promise to contract or 

option agreement expresses a 

particularly practical interest, on one 

side to remark the way the subsequent 

(projected) contract shall be 

concluded, respectively in case of the 

promise to contract, in “two times” 

being necessary that both parties to 

express the consent to conclude the 

subsequent contract, but in case of 

option agreement the contract is 

concluded by beneficiary’s simple 

will expression, in which case the will 

agreement is achieved.  On the other 

side, we are interested in the form 

such act has, because in case of 

preference agreement, the legislator 

has settled the form of the act as that 

being requested by the law for 

contract that parties wish to conclude 

(art. 1.278, line 5), such a settlement 

is missing in case of a promise to 

contract, from which results that the 

general rule is applied, that of 

consensuality (art.1.178 the New 

Code of Civil Law , “Liberty of 

form”) no matter if the projected 

contract is one for which the law is 

asking for a conclusion in solemn 

form. 

 

5. Settling a particular case 

where such an act is met, respectively 

the Option agreement regarding the 
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obiectul pactului, fiind vorba de  o 

cauză temporară de indisponibilizare a 

bunului, motiv pentru care părţile pot 

prevedea în convenţia încheiată o 

indemnizaţie de imobilizare [9], caz în 

care contractul devine oneros şi 

sinalagmatic. De asemenea, la alin. (2) 

al aceluiaşi articol se prevede că, atunci 

când pactul are ca obiect drepturi 

tabulare, dreptul de opţiune se notează 

în cartea funciară, iar, dreptul de 

opţiune se radiază din oficiu dacă până 

la expirarea termenului de opţiune nu s-

a înscris o declaraţie de exercitare a 

opţiunii, însoţită de dovada comunicării 

sale către cealaltă parte.  

 

6. Tot astfel, reglementând 

 promisiunea de vânzare şi promisiunea 

de cumpărare, Noul Cod Civil prevede 

la art. 1.669. alin.  (1)  că, atunci când 

una dintre părţile care au încheiat o 

promisiune bilaterală de vânzare 

refuză, nejustificat, să încheie 

contractul promis, cealaltă parte poate 

cere pronunţarea unei hotărâri care să 

ţină loc de contract, dacă toate celelalte 

condiţii de validitate sunt îndeplinite. 

Iar, dreptul la acţiune se prescrie în 

termen de 6 luni, de la data la care 

contractul trebuia încheiat. 
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Abstract: În dreptul roman sunt 

cunoscute două categorii de stingere a 

obligaţiilor : cele prevăzute de dreptul civil 

şi cele create în dreptul pretorian. Astfel, 

modurile prevăzute de dreptul civil sting 

creanţa „de plin drept”-ipso iure, adică 

creditorul pierzând acţiunea, nu mai poate 

urmări pe debitor care este definitiv 

eliberat, această modalitate  purtând 

amprenta formalismului caracteristic 

poporului roman pentru stingerea unei  

formalităţile îndeplinite la naşterea 

respectivei obligaţii. 

 

Cuvinte cheie: obligații, plata, darea în 

plată, novațiunea, imposibilitatea de 

executare. 

 

 

Introducere 

 

În ceea ce priveşte modurile de 

stingere pretoriene, acestea se realizau, 

pe cale de excepţie, fără formalităţi şi 

solemnităţi, dând posibilitatea 

debitorului să paralizeze acțiunea 

creditorului. Deşi debitorul eliberat de 

plin drept se asimilează celui eliberat 

pe cale de excepțiune, distincţia este 

esenţială din punctul de vedere al unor 

autori care preferă această clasificare a 

modurilor de stingere a obligaţiilor, în 

locul celei alese de majoritatea 

autorilor, care împart modurile de 

stingere a obligaţiilor în voluntare şi 

involuntare. 
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Abstract: In the Roman law two 

categories of extinguishing obligations 

are known: those provided by the civil 

law and those created in the Praetorian 

law. Thus, the modes provided for in the 

civil law extinguish the claim of right - 

ipso iure, meaning that the creditor by 

losing the action can no longer follow the 

debtor who is finally released. This mode 

bears the imprint of formality, 

characteristic to the roman people for 

extinguishing a formality fulfilled at the 

birth of that respective obligation.  

 
Keywords: obligation, payment, 

commissioning payment, novation, 

impossibility of enforcement. 

 

 

 

Introduction 

 

As regards to the Praetorian ways 

of extinguishing, they were achieved 

through exception without formalities 

and solemnities enabling the debtor to 

paralyze the action of the creditor. 

Although the debtor released by 

operation of law is assimilated to that 

issued by way of exception, the 

distinction is crucial from the point of 

view of some authors who prefer this 

modes of classification extinguishing 

obligations instead of that chosen by 

most authors, who divide the ways of 

extinguishing obligations in voluntary 

and involuntary. 
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1. Plata este modul obişnuit  de 

stingere a obligaţiilor, realizându-se 

prin îndeplinirea prestaţiunii care face 

obiectul raportului juridic respectiv. 

Astfel, plata va putea avea ca obiect fie 

remiterea unei sume de bani, fie 

transmiterea proprietăţii asupra unui 

bun, fie executarea unei lucrări, plata 

putând consta, după obiect, într-o 

acțiune de dare, facere sau prestare.  

Plata poate fi făcută de debitor sau de 

orice altă persoană capabilă, iar în 

cazul transmiterii proprietăţii este 

necesar ca plata să fie executată de 

proprietarul bunului, putând fi la rândul 

ei primită de creditor sau de 

reprezentantul lui legal sau 

convenţional [1]. Dacă este vorba de 

transmiterea proprietăţii unui lucru, 

debitorul recurge la mancipaţiune sau 

la in iure cessio pentru res mancipi şi la 

tradiţio pentru res nec mancipi. Intenţia 

părţilor va arăta dacă este vorba despre 

o plată sau un alt act juridic. 

Obiectul plăţii trebuie să fie chiar 

obiectul obligaţiei, creditorul nu poate 

fi silit de debitor să primească altceva. 

Paul sublinia că nu se poate plăti 

creditorului, fără voia lui, un lucru în 

locul altuia. Plata, în principiu, trebuie 

să fie integrală. Debitorul nu poate plăti 

numai o parte din datorie, dacă 

creditorul nu consimte, căci a oferi 

creditorului o plată parţială înseamnă a-

i plăti altceva, decât ceea ce i se 

datorează. Plata trebuie să comporte 

asupra întregii datorii, iar dacă 

debitorul, ţinut de mai multe debite faţă 

de creditor, plăteşte fără a specifica pe 

care dintre debite a înţeles să le achite, 

se va socoti că a plătit datoria cea mai 

oneroasă pentru el, ca de pildă, o 

datorie producătoare de dobânzi. 

Efectuarea plăţii se va efectua 

întotdeauna la domiciliul debitorului, 

plata fiind querabilă, dacă în contract 

 

1. The payment is the usual way 

of extinguishing obligations and it can 

be achieved by fulfilling the services 

which make the object of that legal 

report. So the payment will have as 

object the remittance of a sum of 

money or the transmission of 

ownership of an asset, or the 

execution of a work. The payment 

may consist, depending on the object, 

in a give, make or perform case.  

Payment may be made by the 

borrower or any other capable person, 

and in the case of transmission of 

property it is necessary for the 

payment to be executed by the owner 

of the property, which in turn can be 

received by the creditor or its legal or 

conventional representative [1]. If it is 

the case of property transmission of a 

thing, the debtor may resort to 

mancipatio or in iure cessio for res 

mancipi or to tradiţio for res nec 

mancipi. The intention of the parties 

will show if we are talking about a 

payment or another juridical act. 

The purpose of the payment must 

be the subject of the obligation and 

the creditor cannot be forced by the 

borrower to receive something else. 

Paul emphasized that the creditor 

cannot be paid without his one will a 

thing instead of another. The 

payment, in principle, must be full. 

The debtor cannot pay only a part of 

the debt, if the lender does not agree, 

for to give the creditor a partial 

payment means to pay for something 

else than what it is due. The payment 

has to act on the entire debt, and if the 

debtor, kept by more debt to the 

lender, paid without specifying which 

of the debt he understood to pay, it 

will reckon that he paid the most 

onerous duty for him, as for instance, 

a debt producing interest.  
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nu se prevede alt loc pentru executarea 

prestaţiei sau acesta reieşea clar din 

natura prestaţiei [2]. În cazul în care 

debitorul întârzie plata, iar creditorul 

cere efectuarea acesteia în alt loc, va 

comite o pluris petitio loco, acţiunea sa 

urmând a fi respinsă. Dacă datoria este 

supusă unui termen, prestaţia nu poate 

fi cerută de creditor anterior împlinirii 

acestuia. 

Atunci când debitorul avea mai 

multe datorii față de același creditor și 

făcea o singură plată, apărea problema 

imputației plății, care se soluționa 

astfel: dacă debitorul preciza care 

datorie intenționa să o stingă prin plata 

făcută, atunci se stingea acea datorie, 

iar dacă nu se preciza, se stingea 

datoria cea mai oneroasă, adică aceea 

care producea cele mai mari dobânzi. 

Proba plății se făcea în epoca veche 

fie cu martori, fie prin jurăminte, 

pentru ca din epoca clasică să fie 

folosite și înscrisurile numite chitanțe. 

Dacă chitanțele proveneau de la 

debitorul ce utiliza formula “A spus că 

are!”, erau considerate redactate în 

mod obiectiv și îi erau opozabile 

creditorului, numai dacă purtau sigiliile 

martorilor. Dacă chitanțele proveneau 

de la debitorul ce utiliza formula “Am 

scris că am primit!”, erau considerate 

redactate în mod subiectiv și îi erau 

opozabile creditorului, chiar dacă nu 

purtau sigiliile martorilor. 

 

2. Darea în plată (datio in 

solutium) reprezintă operaţia juridică 

prin care debitorul se liberează prin 

efectuarea altei prestaţii decât cea 

datorată.  Deşi creditorul nu poate fi 

obligat să primească altceva în 

schimbul creanţei sale, acest procedeu 

a fost utilizat de cei înstăriţi, care 

împrumutând sume de bani urmau apoi 

să primească în schimb, la scadenţă, 

pământurile debitorilor, acesta fiind un 

Payment will always be done at the 

domicile of the debtor, the payment 

being fair if the contract does not 

stipulate another place for execution 

of the service or it clearly arises from 

the nature of benefit [2]. If the debtor 

delays payment and the lender 

requires it to be made elsewhere, he 

will commit a pluris petitio loco and 

its action is going to be dismissed. If 

the debt is subject to a term, the 

benefit may not be required by the 

lender prior to its fulfillment. 

When the debtor had more debts to 

the same lender and made only one 

payment, the imputation payment 

problem arose, which could be 

resolved as follows: if the debtor 

stated which debt he intended to 

extinguish through the payment made, 

then that debt would be extinguished, 

and if it was not specified, the most 

onerous debt would be extinguished, 

meaning that which produced the 

greatest interest. 

In the old age the payment was 

made with witnesses or by vows and 

beginning with the classical era 

records called receipts are used. If the 

receipts came from the debtor who 

used the formula “He said he has!”, 

they were considered to be written in 

an objective way and were invoked 

against the creditor only if they bear 

the seals of the witnesses. If the 

receipts came from the debtor who 

used the formula “I’ve wrote that I 

received!”, were considered to be 

written in a subjective way and could 

be invoked against the creditor even if 

they did not bear the witness’ seals. 

 

2. Commissioning payment 

(datio in solutium) represents a legal 

operation through which the debtor is 

liberated by performing other service 

than the one owed. Although the 
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mod de deposedare a micilor 

proprietari. Cu privire la efectul acestei 

modalităţi de stingere a obligaţiei, au 

existat controverse între şcoala 

proculiană şi cea sabiniană, ultima 

afirmând că obligaţia se stinge de plin 

drept, în timp ce proculienii susţineau 

că ea se stinge pe cale de excepţie. Însă 

sub Justinian, creditorul e obligat să 

primească pământ în locul banilor din 

cauză că moneda devenise rară, iar 

pământurile nu mai erau la preţ, 

deoarece datorită crizei modului de 

producţie sclavagist, mulţi îşi părăseau 

pământurile neavând cu ce să le lucreze 

[3].       

 

3. Novaţiunea reprezintă de fapt 

înlocuirea unei obligaţii anterioare cu 

una nouă, “novatio est prioris debiti in 

aliam obligationem transfuio atque 

translatio”, înlocuire care are loc print-

un contract stipulatio sau chiar contract 

litteris. Prin urmare, rezultă din 

definiţie că novaţiunea nu este un act 

juridic special, ci efectul unui contract, 

de obicei efectul unei stipulaţii 

novatorii. Novaţiunea poate avea loc 

între acelaşi debitor şi creditor, dar şi 

între persoane diferite decât vechii 

participanţi la raportul juridic al 

obligaţiei. În primul caz, novaţiunea era 

folosită pentru adăugarea unei 

modalităţi sau transformarea unei 

obligaţii de bună credinţă într-una de 

drept strict. A doua variantă a 

novaţiunii era folosită de cămătari, în 

scopul maximizării profitului lor din 

operaţiile de speculă efectuate. 

Pentru ca novaţiunea să îşi producă 

efectele juridice specifice, era necesară 

îndeplinirea simultană a următoarelor 

condiţii: să existe o obligaţie veche ce 

urmează a fi înlocuită cu alta nouă, 

noua obligaţie să ia naştere printr-un 

contract verbal, noua obligaţie să aibă 

acelaşi obiect ca obligaţia veche, să 

creditor may not be bound to receive 

something else in exchange for his 

claim, this procedure was used by the 

wealthy, who by borrowing money 

would then receive in return at 

maturity its borrowers’ lands, this 

being a way to dispossession the 

small owners. There have been 

controversies between the proculian 

and the sabinian schools regarding the 

effect of this way of extinguishing 

obligations. The last stated that the 

obligation is extinguished by full 

right, while the proculiens claimed 

that it is extinguished by way of 

exception. But under Justinian, the 

lender is obliged to receive land 

instead of money because the 

currency became rare, and the lands 

were no longer priced, because due to 

the crisis of the way of slave 

production, many left their lands 

because they did not had with what to 

work them[3]. 

 

3. Novation is actually the 

replacement of a previous obligation 

with a new one, “novatio est prioris 

debiti in aliam obligationem transfuio 

atque translatio”, replacement which 

takes place through a stipulatio or 

even contract litteris. Therefore, it 

follows from the definition that 

novation is not a special legal act, but 

the effect of a contract, usually the 

effect of an innovatory stipulation. 

Novation can take place between the 

same borrower and lender, but also 

between different individuals than the 

old participants in the legal 

relationship of obligation. In the first 

case novation was used to add a way 

or to transform an obligation of good 

faith in one of strict law. The second 

variant of novation was used by 

moneylenders in order to maximize 

their profits from the usury operations 
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existe intenţia de a nova (intenţia de a 

nova în dreptul clasic era prezumată, 

iar în timpul lui Justinian trebuia 

exprimată în mod cert), să existe un 

element nou care să deosebească 

obligaţia veche de cea nouă. 

Noul  element putea să conste, dacă 

novaţiunea are loc între aceleaşi 

persoane, în adăugarea sau schimbarea 

unei modalităţi (de exemplu, o 

obligaţie pură şi simplă este înlocuită 

cu o obligaţie supusă unui termen sau 

unei condiţii) sau în înlocuirea unei 

obligaţii de bună-credinţă cu o obligaţie 

de drept strict, cu scopul de a restrânge 

puterea de apreciere a judecătorului [4]. 

Dacă novaţiunea are loc între alte 

persoane decât cele care au contractat 

prima obligaţie, elementul consta fie în 

schimbarea creditorului, fie în 

schimbarea debitorului. În primul caz, 

adică în situaţia în care debitorul vechi 

se obliga faţă de un creditor nou, care 

se substituie astfel în drepturile 

creditorului vechi, avem de-a face cu o 

delegaţie de credit, deoarece creditorul 

vechi deleagă în locul său pe cel nou. 

În cel de-al doilea caz, adică în situaţia 

în care creditorul vechi urma să 

primească plata de la un debitor nou, ce 

se substituie debitorului vechi, avem 

de-a face cu o delegaţie de datorie, 

deoarece debitorul vechi deleagă în 

locul său pe cel nou [5]. Obligaţia nouă 

rezultă în mod obişnuit dintr-o 

stipulaţie, este în mod necesar o 

obligaţie de drept strict. Necesitatea 

acestui contract formal, se explică prin 

faptul că novaţiunea era deja cunoscută 

în epoca veche, epocă în care voinţa nu 

producea efecte dacă nu era îmbrăcată 

într-o formă solemnă. 

Spre deosebire de modurile 

voluntare de stingere a obligaţiilor, care 

presupun acordul de voință al părţilor, 

modurile nevoluntare nu reclamă vreo 

manifestare de voinţă din partea 

carried out. 

For novation to produce specific 

legal effects it is necessary that the 

following conditions are meet: the 

existence of an old obligation that is 

going to be replaced by a new one; 

the new obligation is going to take 

birth through a verbal contract; the 

new obligation has to have the same 

object as the old obligation; the 

intention to novate must exist (the 

intention to novate in the classic law 

was presumed and in the time of 

Justinian it had to be clearly 

expressed), the existence of a new 

item which differentiates the old 

obligation from  the new.  

If novation occurs between the 

same people, the new element may 

consist in adding or changing a way 

(for example, a pure and simple 

obligation is replaced by an obligation 

subjected to a term or a condition) or 

in replacing an obligation of good 

faith with a strict obligation, in order 

to restrict the power of discretion of 

the judge [4]. 

If novation occurs between persons 

other than those who have contracted 

the first obligation, the item consists 

either in changing the creditor or that 

of the debtor. In the first case, 

meaning when the old debtor 

undertakes a new lender, who 

replaces the old lender rights we have 

to do with a delegation of credit since 

the old lender delegates in its place a 

new one. In the second case, when the 

old lender would receive payment 

from a new borrower, who replaces 

the old debtor, we are dealing with a 

debt delegation because the old debtor 

delegates in his place a new one [5]. 

The new obligation normally arises 

from a stipulation and is necessarily 

an obligation of strict law. The 

necessity of this formal contract is 
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subiectelor raportului juridic 

obligaţional.     

 

4. Imposibilitatea de executare. 

Obligaţia se stinge când executarea ei a 

devenit imposibilă. Dacă obiectul 

obligaţiei este un lucru individual 

determinat şi acesta piere, obligaţia se 

stinge conform regulii: “debitor rei 

certae interitu rei liberatur”, (debitorul 

unui lucru determinat este liberat prin 

pieirea lucrului), cu excepţia cazului în 

care debitorul a fost pus în întârziere, 

să nu răspundă pentru custodie sau 

lucrul a pierit prin dolul sau din culpa 

debitorului [6]. Dacă este vorba despre 

un lucru care nu a fost individual 

determinat, lucrul nu piere, debitorul 

rămâne obligat conform adagiului 

“genera non pereut”.     

 

5. Confuziunea se realizează în 

momentul în care se reunesc, într-o 

singură persoană, atât calitatea de 

debitor cât şi cea de creditor. Această 

situaţie se realizează în cazul în care 

creditorul este moştenitorul debitorului, 

iar acesta din urmă decedează sau vice-

versa, fapt ce face ca obligaţia să 

devină imposibilă şi să se stingă de plin 

drept. Dacă creditorul îl moşteneşte pe 

debitor, se stinge şi obligaţia 

garantului. Dacă creditorul îl 

moşteneşte pe garant, nu se stinge şi 

obligaţia debitorului principal. În ceea 

ce priveşte obligaţiile divizibile, dacă 

creditorul îl moşteneşte pe unul dintre 

debitori, se stinge numai datoria celui 

decedat, restul debitorilor rămânând 

obligaţi pentru  partea lor de datorie, în 

timp ce în cazul celor indivizibile, dacă 

creditorul îl moşteneşte pe unul dintre 

debitori, datoria nu se stinge, restul 

debitorilor rămânând obligaţi pentru tot 

[7]. 

 

 

explained by the fact that novation 

was already known in the old age, age 

when the will did not produce effects 

if it was not clad in a binding form. 

Unlike the voluntary modes of 

extinguishing obligations involving 

the will of the parties, the un-

voluntary modes do not advertise any 

manifestation of will on the part of the 

subjects of the binding legal report.       

 

4. Impossibility of enforcement. 
The obligation is extinguished when 

its execution becomes impossible. If 

the obligation’s object is an 

individually determined thing and it 

perishes, the obligation is 

extinguished according to the rule: 

“debitor rei certae interitu rei 

liberatur”, (the debtor of a determined 

thing is relised through the 

destruction of that thing), unless the 

debtor has been given notice, not to 

respond for the custody or the thing 

was destroyed because of the dolus or 

negligence of the debtor [6].  If we are 

talking about a thing which has not 

been individually determined and did 

not perish the borrower remains 

obligated under the adage “genera 

non pereut”. 

 

5. Confusion is achieved when 

both qualities of the borrower and 

lender come together in a single 

person. This situation occurs if the 

lender is the heir of the debtor, and 

the latter dies or vice-versa, fact 

which makes the obligation become 

impossible and is extinguished by full 

right. If the creditor inherits the 

debtor, the obligation of the guarantor 

is extinguished. If the creditor inherits 

from the guarantor, the obligation of 

the main debtor is not extinguished. 

In terms of divisible obligations if the 

lender inherits one of the borrowers, 
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6. Concursul a două cauze 

lucrative (concursus duarum causarum 

lucrativarum), are loc când un creditor 

devine, printr-un titlu gratuit, 

proprietarul prestaţiei care este deja 

datorată cu alt titlu gratuit. Exemplul 

cel mai elocvent, în acest caz, este cel 

al legatarului care primeşte bunul care 

face obiectul legatului prin donaţie, el 

pierzând astfel dreptul de a cere bunul 

respectiv de la moştenitori.   

  

7. Moartea naturală şi civilă 
conduc şi ele la stingerea obligaţiilor. 

Astfel, prin moarte se sting toate 

obligaţiile cu caracter strict personal, 

precum şi cele contractate intuitu 

personae. Moartea civilă este de fapt 

“capitis deminuţio”, în urma căruia 

fostul debitor sau creditor nu mai are 

aptitudinea de a avea drepturi şi 

obligaţii, astfel că raportul obligaţional 

se stinge [8]. 

 

8. Remiterea de datorie era un 

mod de stingere a datoriilor, atât 

conform dreptului civil cât şi a celui 

pretorian. Remiterea de datorie se 

realizează în trei moduri formale, 

moduri care implică consimțământul 

părţilor, fapt ce o face să fie un act 

convenţional: “solutio per aes et 

libram” acceptilatio verbală şi literală 

[9]. 

În vremea lui Gaius, plata prin 

aramă şi balanţa se folosea doar pentru 

acest procedeu al remiterii de datorie, 

în timp ce acceptilatio verbala se 

realiza doar prin pronunţarea unor 

formule solemne, iar cea literală nu îşi 

are cunoscută forma şi conţinutul. 

Totodată există un mod neformal, 

anume pactul non petendo. Un 

asemenea pact consta într-un acord 

neformal de voinţă, intervenit între 

creditor şi debitor,  prin care creditorul 

only the debt of the deceased is 

extinguished, the rest of the debtors 

remain liable for their share of the 

debt, while in the case of the 

indivisible ones, if the lender inherits 

one of the debtors, the debt is not 

quenched and the rest of the 

borrowers are obliged to pay for all of 

the debt [7]. 

 

6. The contest of two lucrative 

causes (concursus duarum causarum 

lucrativarum), occurs when a creditor 

becomes, through a free title, owner 

of the benefit that what is already in 

debt with another free title. The most 

eloquent example in this case is that 

of the legatee who receives property 

subject to legatee through donation; 

he thus loses the right to claim the 

property in question from the heirs.     

 

7. Natural and civil death lead to 

the obligations’ extinguishment. So 

by death all obligations with strictly 

personal character as well as those 

contracted intuitu personae are 

extinguished. Civil death is actually 

“capitis deminuţio”, through which 

the former debtor or creditor no 

longer has the ability to have rights 

and obligations, so that the mandatory 

report is extinguished [8].  

 

8. According to civil law and to the 

Praetorian law, remission of debt was 

a way of extinguishing debts. 

Remission of debts is made in three 

formal ways, ways that involve the 

consent of parties, fact which makes it 

a conventional act verbal and literal: 

“solutio per aes et libram” 

acceptilatio [9].     

At the time of Gaius, the payment 

through brass and the balance were 

used only for this procedure of 

remission of debt, while verbal 
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renunţa la creanţă. Pentru valabilitatea 

pactului  nu se cerea nici o condiţie de 

fond, putând fi dat fie în mod expres, 

fie tacit. În primul caz se dădea oral sau 

scris, iar în cel de al doilea rezultă din 

anumite fapte, ca de pildă, restituirea 

înscrisului constatator al creanţei de 

către debitor creditorului. Dacă, în 

pofida pactului încheiat, creditorul 

urmărea pe debitor, acesta, pe calea 

unei excepţiuni bazate pe pact, 

excepţiune pe care o opunea acţiunii 

creditorului, obţinea câştig de cauză 

[10].  

Soluţio per aes libram se realiza cu 

formele actului per aes libram (prin 

aramă şi balanţă), adică balanţa, cinci 

martori, libripens şi o formulă 

pronunţată de debitor, prin care simula 

că face plata, căci în realitate nu dădea 

nimic [11]. 

De notat la remiterea de datorie este 

şi contrarius consensus, o convenţie 

prin care părţile renunţau la un contract 

consensual. Aceasta este o aplicaţie a 

principiului simetriei, necesitând 

îndeplinirea a două condiţii speciale: 

convenția trebuie să aibă ca obiect 

desfiinţarea întregului contract, nu doar 

a unei clauze sau a unei obligaţii, și, 

totodată trebuie ca acea convenţie să 

intervină înainte ca vreuna din obligaţii 

să fi fost stinsă prin executare. 

 

9. Compensaţia intervine între 

două persoane, între care există 

raporturi reciproce de credit, cât şi de 

debit. Jurisconsultul Modestin defineşte 

compensaţia ca fiind o balanţă, între 

debit şi credit. În asemenea situaţii cele 

două creanţe se sting, până la 

concurenţa celei mai mici. Dacă, de 

exemplu, Titius datorează lui Maevius 

100, iar Maevius lui Titius 80, Titius va 

rămâne, ca efect al compensaţiei 

intervenite, debitor pentru suma de 20 

[12]. 

acceptilatio were achieve just by 

speaking some solemn formula, and 

the form and content of the literal one 

is not known. At the same time there 

was an informal way, the non petendo 

pact. Such a pact consisted in a non-

formal agreement of will between 

lender and borrower through which 

the creditor abandoned the claim. For 

the validity of the pact no substantive 

conditions were required and it could 

have been given either expressly or 

tacitly. In the first case it was given 

either orally or written, and in the 

second it results from certain facts, 

such as, the restitution of the 

document acknowledging the debt by 

the debtor to the creditor. If, despite 

the concluded pact, the lender still 

fallowed the borrower, by way of an 

exception based on the pact, 

exception that opposed the action of 

the creditor, he would prevailed [10].     

Soluţio per aes libram was 

achieved with the forms of the act per 

aes libram (through brass and 

balance), meaning balance, five 

witnesses, libripens and a formula 

pronounced by the borrower which 

simulated that he was making 

payments for in reality he gave 

nothing [11]. 

Contrarius consensus is a 

convention through which parties 

renounce a consensual contract. This 

is an application of the symmetry 

principle and it requires the 

fulfillment of two conditions: the 

convention must have as their object 

the dissolution of the entire contract, 

not just a clause or obligation, and 

also the same convention must 

intervene before any of the 

obligations is extinguished through 

execution. 
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În vechiul drept roman, aceasta nu 

era admisă, deoarece procesul în acea 

perioadă era dominat de principiul 

unităţii de chestiune (judecătorului nu-i 

era îngăduit să cerceteze decât o 

singură problemă şi nu mai multe). 

Discutarea unei compensaţii, însă, 

presupunea două chestiuni diferite, 

întrucât trebuiau să fie cercetate două 

creanţe. În epoca clasică, în cazul 

contractelor de bună-credinţă era 

aplicabilă compensaţia, însă doar 

pentru obligaţiile rezultate din aceeaşi 

operaţie juridică: pentru contractul de 

vânzare-cumpărare, în cazul predării 

bunului cu stricăciuni. În dreptul clasic, 

compensaţia îşi datorează existenţa mai 

ales necesităţilor  comerţului, căci ea 

uşurează părţile, în caz contrar ar trebui 

ca fiecare parte să plătească în 

întregime datoria sa, în  timp ce 

datorită compensaţiei se plăteşte doar 

compensaţia. 

Epoca post clasică a adus noi 

schimbări instituţiei compensaţiei. 

Astfel, prin rescriptul lui Marc Aurelius 

vor putea fi supuse compensaţiei şi 

obligaţiile de drept strict, prin 

intermediul unei excepţii de dol. 

Important de precizat este faptul că, 

pentru operarea compensaţiei nu este 

necesar ca cele două obligaţii să 

provină din aceeaşi operaţie juridică. 

Justinian va da acestei instituţii o 

nouă formă, statuând că orice 

compensaţie are loc de plin drept. 

Acest lucru trebuie înţeles în sensul că 

pârâtul poate cere compensaţia în orice 

moment al procesului, fără a mai fi 

obligat să invoce excepţia de dol. 

Judecătorul va fi, în acest caz, cel în 

măsură să decidă asupra oportunităţii 

compensaţiei. Reglementând materia 

compensaţiei,  Justinian o îngăduie atât 

în cazul acţiunilor reale, cât şi 

personale, se cerea însă ca cele două 

creanţe opuse în compensaţie să fie 

 

9. Compensation occurs between 

two people that have a mutual 

relationship of credit as well as debit. 

Jurisconsult Modestin defines 

compensation as a balance between 

debit and credit. In such situations the 

two debts are extinguished up to the 

lowest. If, for example, Titius owes to 

Maevius 100, and Maevius to Titius 

80, Titius will remain, as the effect of 

the compensation occurred, debtor for 

the amount of 20 [12]. 

In the old Roman law, it was not 

permissible, because during that 

period the process was dominated by 

the principle of unity of matter (the 

judge was allowed to inspect only one 

issue and not several). When 

discussing compensations, however, 

two different matters were implied, so 

two claims had to be researched. In 

the classical era, in the case of good 

faith contracts compensation was 

applicable but only for obligations 

arising from the same legal operation: 

for sale-purchase contracts, in the 

case of delivery of the good with 

damages. In the classic law, the 

compensation law owes its existence 

mostly to the trade’s needs, because it 

facilitates the parties, otherwise each 

side should pay its debt in full, while 

due to this process only the 

compensation is paid. 

Post classical era has brought new 

changes to the institution of 

compensation. Thus through the 

rescript of Marc Aurelius, strict legal 

obligations through an exception of 

dol will be subject to compensation. It 

is important to mention that for the 

operation of compensation it is not 

necessary for the two obligations to 

belong to the same legal operation. 

Justinian will give to this 

institution a new form, stating that 
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lichide, adică determinate în mod 

precis şi necontestate în privinţa 

valabilităţii lor. 

 

10. Prescripţia liberatorie [13] 

(prescriptio longi temporis), este 

corespondentul prescripţiei extinctive 

în dreptul modern. Aceasta a fost 

introdusă de împăraţii Honoriu şi 

Teodosie al II - lea, în privinţa 

acţiunilor personale, instituind un 

termen de 30 de ani în care, dacă nu va 

fi valorificată acţiunea, dreptul de a 

pretinde prestaţia respectivă se va 

pierde [14]. 

   

Concluzii 

 

În epoca veche, drepturile de 

creanță erau imprescriptibile, ele nu se 

puteau stinge prin trecerea timpului, 

pentru că se opunea principiul simetriei 

și al corespondenței formei, în sensul 

că o obligație se stingea numai prin 

utilizarea unui act identic, în sens 

invers situației inițiale. Către sfârșitul 

Republicii au apărut obligațiile 

sancționate prin acțiuni pretoriene, care 

se stingeau dacă nu erau valorificate în 

termen de un an. 
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Conclusions 

 

In the old age, the claims were 

imprescriptible rights; they could not 

be extinguished by the passage of 

time, because they opposed the 

principle of symmetry and form 

correspondence in the sense that an 

obligation is extinguished only by 

using an identical act in reverse to the 

initial situation. Towards the end of 

the Republic, sanctioned obligations 

through the Praetorian actions 

appeared, obligations, which were 

extinguished if they were not 

harnessed within a year. 
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Abstract: În noul nostru Cod civil a fost 

introdusă o instituție juridică 

nereglementată până acum în legislația 

românească - Fiducia. Deşi are o denumire 

latină, specifică sistemului nostru de drept 

Romano-Germanic, Fiducia este în 

realitate o adaptare a instituției Trustului, 

instituție fundamentală a sistemului de 

drept anglo -saxon. În contextul 

globalizării şi creşterii economice fără 

precedent, a apărut necesitatea adoptării 

unor legi care să corespundă cât mai bine 

necesităților agenților economici, prin 

reducerea disparităților existente între 

legislațiile civile ale diverselor state. 

Trustul, creație a sistemului de common-

law este un exemplu al acestei necesității 

de adaptare şi uniformizare a legislațiilor. 

Apropierea față de aceasta instițuie a 

început să fie facută de tările Europene 

încă din anul 1985 când a fost încheiată 

Convenția de la Haga aplicabilă trustului 

şi recunoaşterii acestuia. Astăzi 

majoritatea tărilor Europene au introdus 

instituții similare trustului în legislațiile lor 

interne, în ciuda diferențelor de mentalitate 

şi cultură juridică. Dar ce este Trust-ul şi 

care este motivul pentru care a devenit una 

dintre cele mai receptate şi utilizate 

instituții de către sistemele de drept 

Europene? Această lucrare îşi propune să 

facă o analiză a instituției originale a 

trustului pentru a întelege funcțile pe care 

aceasta le îndeplineşte în economia țărilor 

cu sistem de drept anglo-saxon şi în special 

în Statele Unite, pentru a înțelege utilitatea 

practică a acesteia. 

 

Cuvinte cheie: globalizare, trust, 

instituție legală, economie, societate 

comercială. 
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Abstract: In our new civil code has 

been introduced a new legal institution - 

Fiducia. Although with a Latin name 

specific to our Roman- Germanic law 

system, fiducia is in reality an adaptation 

of the trust institution, witch is a 

fundamental element of the common law 

system.  In the context of globalization 

and unprecedented economic growth 

appeared the need for adopting 

legislations witch correspond as good as 

possible to the needs of companies, by 

reducing disparities between laws of the 

various states.  Trust, creation of 

common-law system is an example of the 

need to adapt legislations.  Approaching 

to this institution began to be made by 

European countries since 1985 when it 

was concluded the Hague Convention on 

the applicable trust and their recognition. 

Today most European countries have 

introduced similar institutions to the trust, 

in their domestic legislation despite 

differences between mentality and legal 

culture. But what is the trust and which is 

the reason why it became one of the most 

perceived and used legal institutions by 

the European legal systems. This paper 

aims to make an analysis of original 

institution of the trust in order to 

understand the functions it fulfill in the 

economy of the Anglo-Saxon states 

especially in the United States. 

 

 

 

 

 

Keywords: globalization, trusts, legal 
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SECȚIUNEA 1 - INTRODUCERE 

 

Fiducia este o instituție juridică 

nouă în sistemul de drept romano-

germanic, aducând cu sine propria 

abordare asupra conceptelor 

tradiționale ale dreptului civil, în 

special asupra conceptului de 

patrimoniu şi proprietate. Instituţia 

fiduciară a fost adoptată în majoritatea 

legislațiilor Europene, fiind considerată 

o inovație necesară şi o adaptare a legii 

la nevoile economice actuale. Dar 

pentru a înţelege instituția fiduciară, 

este necesar să înțelegem instituția 

trustului din sistemul de common law, 

pe bazele căreia a fost creată şi 

dezvoltată în legislațiile Europene.  

 

1.1. Apartiția trustului în sistemul de 

common law 

 

Conceptul de trust şi echitate a 

apărut în sistemul de drept de common 

law din necesități practice. Sistemul 

mandatelor, în jurul cărora jurisdicțiile 

curților de common law erau organizate 

în timpul regimului lui Henry al II-lea, 

au devenit rigide aproape de sfârşitul 

secolului al treisprezecelea, în mare 

parte împiedicând crearea unor noi 

mandate. Toate soluțiile judiciare 

trebuiau date în cadrul structurii 

mandatelor existente. În acea perioadă 

de timp, convențiile nu puteau fi 

investite cu formulă executorie decât 

dacă erau făcute sub sigiliu, şi remedii 

ca acţiunile în încetarea contractului 

sau executarea în natură nu erau 

valabile. Cu excepția vechii proceduri 

legale a mandatelor de drept, 

sancțiuniile pecuniare erau singurul 

remediu disponibil în fața instanțelor, 

fiind posibile doar pentru un număr 

foarte limitat de cauze deduse judecații. 

Sistemul mandatelor conducea la acte 

 

SECTION 1 - INTRODUCTION 

 

Fiducia is a new legal entity 

established in our civil law, bringing 

its own approach on traditional 

concepts of civil law such as the 

concept of patrimony and property. 

Fiduciary institution was adopted by 

the majority of European legislations 

being considered a necessary 

innovation and adaptation of laws 

especially in present economic needs. 

But in order to understand fiduciary 

institution is necessary to understand 

the common law institution of trust on 

the basis of which it was created and 

developed in European legislation. 

 

1.1. Apparition of trust in common 

law 

 

The concept of trust and equity 

appeared in the common law from 

practical needs. The writ system, 

around which the jurisdiction of the 

common law courts was organized 

during the reign of Henry II, became 

rigid toward the end of the thirteenth 

century, largely precluding the 

creation of new writs. All common 

law remedies had to be worked out 

within the structure of the existing 

writs. At the time, covenants were not 

enforceable unless made under seal, 

and remedies like injunctions and 

specific performance were 

unavailable. With the exception of the 

old legal procedures of the writ of 

right, the pecuniary award was the 

only remedy available in a court of 

law, and it was available for only a 

very limited number of causes of 

action. According to the conventional 

account, the writ system led to 

frequent acts of injustice, and when 

the situation became intolerable, the 
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frecvente de injustiție, şi când situația a 

devenit intolerabilă, Cancelorul a 

început să acorde eliberări sub forma 

unor ordine in personam pentru 

acuzatul în mod greşit sancționat. Până 

în secolul al cinsprezecelea, Curtea 

Cancelorului a format şi dezvoltat 

propriile mecanisme de remediere. 

Sistemul dual common law/echitate, 

tipic legislației Anglo-Americane se 

năştea.   

Prototipul de trust Anglo-American, 

implică trei părti: "constituitorul"care 

transferă proprietatea către un 

"fiduciar", căruia îi este încredințată 

îndatorirea de a administra proprietatea 

în interesul unui "beneficiar". Oricare 

dintre aceste trei roluri poate fi jucat de 

mai multe persoane. Desemenea, 

aceeaşi persoană poate juca mai mult 

decât un singur rol din cele trei. Cel 

mai adesea,  constituitorul şi 

beneficiarul sunt aceeaşi persoană, caz 

în care trustul presupune o simplă 

delegare a responsabilității asupra 

proprietății administrate, de la 

constituitorul/beneficiar către fiduciar. 

Până la apariția noțiunii de echitate, 

încercarea de a crea relații 

asemănătoare celor create prin trust, şi 

care să poată fi puse în executare, ar fi 

eşuat. Fiduciarul ar fi devenit 

proprietarul de drept al tuturor 

bunurilor puse la dispoziția trustului, şi 

obligația sa de a administra o astfel de 

proprietate în interesul beneficiarului ar 

fi fost pur şi simplu o obligație morală. 

Deoarece fiduciarul devenea 

proprietarul de drept, nici constituitorul 

şi nici beneficiarul nu ar fi avut un 

temei legal pentru a cere ceva 

împotriva acestuia într-o instanță de 

common law. În schimb, principiul 

echității recunoaşte că, în timp ce 

fiduciarul este proprietarul de drept, 

dreptul său cunoaşte o restrângere 

datorată unui alt interes asupra 

Chancellor began to grant relief in the 

form of in personam orders to the 

wrongfully sanctioned defendant. By 

the fifteenth century, the Court of 

Chancery had formed and developed 

its own remedial devices. The dual 

common law/equity system, typical of 

Anglo-American law, was born. 

In a prototypical Anglo-American 

trust, three parties are involved: the 

"settlor" transfers property to the 

"trustee", who is charged with the 

duty to administer the property for the 

benefit of the "beneficiary". Any of 

these three roles may be played by 

more than one person. Also, the same 

person may play more than one of the 

three roles. In particular, the settlor 

and the beneficiary may be the same 

person, in which case the trust 

involves a simple delegation of 

responsibility for 

managing property from the 

settlor/beneficiary to the trustee. 

Prior to the intervention of equity, an 

effort to create an enforceable trust-

like relationship under the common 

law would have failed. The Trustee 

would have become the full owner of 

the Trust assets and his obligation to 

administer that property for the 

advantage of the Beneficiary  would 

have been purely moral: Because he 

was the full owner, neither the Settlor 

nor the Beneficiary could have 

claimed anything against the Trustee 

in a common law court. In contrast, 

equity ultimately recognized that, 

while the Trustee was the owner at 

law, his right was restricted by 

another property interest, that of the 

Beneficiary. Beneficiaries therefore 

were provided with equitable 

remedies against an unfaithful 

Trustee. This system of rights and 

remedies was described by saying that 

the Trustee had legal ownership, 
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proprietății, acela al Beneficiarului. 

Beneficiarilor le-a fost astfel  oferită o 

cale de atac în echitate împotriva unui 

fiduciar neloial. În acest sistem de 

drepturi şi căi de atac se poate spune că 

Fiduciarul deține proprietatea de drept, 

iar Beneficiarul deține proprietatea în 

echitate.  

Această împărţire a dreptului de 

proprietate a cauzat puţine dificultăţi 

conceptuale în sistemul de common 

law, care chiar de la începutul său, 

recunoaştea că dreptul de proprietate nu 

trebuie să fie concentrat în mâinile unui 

singur proprietar, acesta putând fi 

divizat între mai multe persoane, fie în 

timp (sub denumirea de "estates"), fie 

în conținut (incidente de posesie). 

Deoarece beneficiarii erau considerați 

deținători ai dreptului de proprietate, şi 

nu deținători ai unui simplu drept 

contractual, în mod normal puteau 

urmări acest drept al lor în mâinile 

oricărei persoane s-ar fi aflat. Pe de altă 

parte, deoarece fiduciarul deținea titlul 

legal pentru proprietatea trustului, 

transferurile de proprietate nu ereau 

împiedicate de existența drepturilor 

beneficiarului datorate prin crearea 

trustului. Mai curând, când un fiduciar 

schimbă proprietatea trustului pentru o 

altă proprietate, drepturile 

beneficiarului şi obligațiile fiduciarului 

se transferă asupra noii proprietăți 

primite în schimb. Mai mult decât atât, 

dacă fiduciarul, în mod greşit transfera 

proprietatea trustului către un 

cumpărator de rea-credință, şi fără a 

notifica trustul, atunci prin  procedeul 

juridic numit "urmărire", dreptul 

beneficiarului asupra proprietății 

continua să rămână ataşat de 

proprietatea transferată, iar 

dobânditorul va fi considerat că deține 

proprietatea şi toate veniturile pe care 

aceasta le produce, prin forma trustului, 

în interesul beneficiarului, care este 

while the Beneficiary had equitable 

ownership.  

This subdivision of property rights 

caused little conceptual difficulty in 

the common law system, which, from 

an early stage, recognized that 

property rights need not be 

concentrated in the hands of a single 

owner, but rather could be divided 

among more than one individual, 

either in time (estates) or in content 

(incidents of tenure). Since the 

beneficiaries were considered 

property owners, and not holders of 

mere contractual rights, it naturally 

followed that they could claim their 

interests against everybody (except 

against a purchaser for value without 

notice of the trust) and obtain 

proprietary remedies. On the other 

hand, since the trustee held legal title 

to the trust property, his transfers of 

property were not impaired by the 

existence of the trust. Rather, when 

the trustee exchanged the trust 

property for other property, the 

beneficiary's interest and the trustee's 

duties attached to the new property 

received in the exchange. Moreover, 

if the trustee wrongfully transferred 

trust property to somebody other than 

a purchaser in good faith without 

notice of the trust, then, through the 

remedy called "tracing", the 

beneficiary's property interest 

continued to attach to the transferred 

property, and the transferee was 

considered to hold the property and 

all of its proceeds in trust for the 

beneficiary, who was the equitable or 

beneficial owner of the property.  

 

1.2. Evolution of trust 

 

Although it is a fundamental 

institution of the common law system, 

trust has known even in this counties 
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deținătorul proprietații în echitate. 

 

1.2. Evoluția trustului  

 

Deşi este o instituție fundamentală a 

sistemului de common law, trustul a 

cunoscut chiar şi în țările anglo-saxone 

schimbari şi adaptări la noile necesități 

ale vieții economice şi sociale. Astfel 

trustul a ajuns să domine anumite tipuri 

moderne de tranzacții financiare şi de 

afaceri. O mare parte din toate creditele 

ipotecare, cărțile de credit, creditele 

auto şi creditele pentru studii, poate 

însumând trilioane de dolari, sunt 

finanțate prin trusturi pentru 

securizarea activelor. Trusturile au 

devenit de asemenea instrumentul 

principal pentru investițiile în fondurile 

de pensii, ca şi formă preferată pentru 

fondurile mutuale de investiții în 

instrumente financiare structurate. 

Acest mod de utilizare contrastează în 

mod vizibil cu viziunea tradițională 

asupra trusturilor ca mijloace de 

transfer cu titlu gratuit. În cultura 

sistemului juridic Anglo-Saxon, trustul 

este văzut ca  o ramură a legii care 

priveşte transferurile cu titlu gratuit. La 

acest capitol se regăseşte trustul în 

curricula şcolilor de common law, tot 

aici se găseşte trustul în coduri, şi tot 

aici avocații americani întâlnesc trustul 

în mod obişnuit în practica lor. În 

realitate  marea majoritate a averilor 

care sunt administrate prin forma 

trustului în Statele Unite, sunt plasate 

în trusturi având legatură cu activitățile 

economice şi nu în legatură cu 

transferurile cu titlu gratuit.  

Acesta este modul în care trustul a 

evoluat. Astăzi rolul său istoric de 

mecanism pentru trasferurile de averi 

între membrii aceleiași familii este 

relativ neînsemnat. Cu mult mai 

important este însă rolul pe care 

trusturile private îl joacă pe piețele de 

changes and adaptations to the new 

needs of social and economic life.  

Thus trusts have become to dominate 

certain types of modern business and 

financial transactions. A large fraction 

of all mortgage, credit card, 

automobile, and student loan debt, 

perhaps numbering in the trillions of 

dollars, is financed through asset 

securization trusts. Trusts also have 

become a primary tool for investing 

pension moneys as well as the 

preferred form for structuring mutual 

funds. This contrasts sharply with the 

traditional view of trusts as 

facilitating gratuitous transfers. In the 

culture of Anglo-American law, they 

think of the trust as a branch of the 

law of gratuitous transfers. That is 

where the trust is in the law school 

curriculum of common law schools 

and that is where is locate trust in the 

statute books, and that is where 

American lawyers typically encounter 

the trust in their practice. In truth, 

most of the wealth that is held in trust 

in the United States is placed there 

incident to business deals, and not in 

connection with gratuitous transfers.  

This is how the trust evolved. Today 

its historical role as a device for 

intrafamily wealth transfers is 

relatively trivial. Vastly most 

important is the role that private trusts 

have to play in the capital markets. To 

take the example of American market, 

pension funds and mutual funds, both 

are generally organizes as trusts, 

together now hold roughly forty 

percent of all United States equity 

securities and thirty percent of 

corporate and foreign bonds. 

Similarly, turning from the demand 

side to the supply side of the 

securities markets, asset securitization 

trusts are now the issuers of a large 

fraction of all outstanding American 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

143 

capital. Pentru a lua exemplul pieței 

americane, fondurile de pensii şi 

fondurile mutuale sunt în general 

organizate ca trusturi, împreună 

deținând astăzi 40% din toate titlurile 

de capital şi 30% din obligațiunile 

străine şi corporative. În mod 

asemănător, uitându-ne dinspre partea 

cererii spre partea ofertei pieței de 

titluri de valoare, trusturile de 

securizare a activelor sunt astăzi 

emitenții unei mari părți din toate 

titlurile de creanță în circulație pe piața 

americană, având o valoare mai mare 

de 2 trilioane de dolari.  

O înțelegere clară a funcțiilor pe 

care le îndeplinește reglementarea 

trusturilor, oferă o perspectivă nu 

numai asupra acestei instituții ci şi 

asupra altor instituții cu creştere rapidă 

din inima piețelor de capital americane, 

dar de asemenea şi asupra funcțiilor 

legilor de organizare a societăților 

comerciale în general. Trustul privat 

este printre cele mai simple forme de 

organizare a unei întreprinderi 

prevăzute de lege, devenind astfel un 

subiect deosebit de convenabil pentru 

studiu. O analiză a trustului oferă 

perspective importante asupra unor 

forme mai complexe de organizare, 

incluzând parteneriatele şi corporațiile, 

în toate varietațile lor, precum şi noile 

forme organizaționale (cum ar fi 

societățile cu răspundere limitată) care 

au apărut recent pe scena legală a 

țărilor de common law. 

Sistemul de common law împarte 

trustul în două  tipuri generale: 

trusturile private şi trusturile caritabile. 

În timp ce sistemul European s-a opus 

puternic trusturilor private, a oferit un 

substitut relativ apropiat pentru forma 

trusturilor caritabile, sub forma 

fundațiilor din dreptul civil. Mai mult 

decât atât, doctrina existentă s-a axat în 

principal în explorarea rolului 

debt securities, for example, more 

than $2 trillion worth.  

A clear understanding of the 

functions served by the law of trusts 

offers insight not only into these and 

other rapidly growing institutions at 

the core of the American capital 

markets, but also into the functions of 

organizational law in general. The 

private trust is among the simplest of 

the forms of enterprise organization 

provided for in the law and thus 

makes a particularly convenient focus 

for study. An analysis of the trust 

offers important perspective on more 

complex forms of organization, 

including partnerships and 

corporations in their assorted forms, 

as well as new organizational types 

(such as limited liability companies) 

that have recently appeared on the 

legal scene of common law countries.  

The common law divides trusts 

into two broad types: private trusts 

and charitable trusts. While European 

law has strongly resisted the private 

trust, it offers a relatively close 

substitute for the charitable trust in 

the form of the civil law foundation. 

Moreover, the existing literature has 

arguably gone further in exploring the 

functional role of the charitable trust 

and its close cousin, the nonprofit 

corporation, than it has in exploring 

the private trust. For both these 

reasons, we confine our focus here to 

private trusts. 

This new, and now widespread, 

business uses of trusts have created 

economic pressures that have 

profoundly transformed the 

fundamental character of trusts, 

forever changing how they are 

viewed. There is, however, relatively 

little scholarly or systematic 

understanding of this change. There 

are not even clear answers to the 
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funcțional al trustului caritabil, și a 

vărului său apropiat corporațiile 

nonprofit, decât să exploreze trusturile 

private. Din aceste două motive această 

lucrare se va concentra pe trusturile 

private.  

Această nouă, şi acum larg 

răspândită, utilizare a trusturilor în 

afaceri, a creat o presiune economică 

care a transformat profund caracterul 

fundamental al trustului, precum şi 

modul în care acestea sunt privite. 

Există totuşi, o cunoaştere relativ 

scăzută a acestei schimbări.  

 

SECȚIUNEA 2 - VARIETĂȚI ALE 

TRUSTURILOR COMERCIALE ŞI 

UTLIZAREA LOR  

 

2.1.  Trusturile cu titlu gratuit şi 

trusturile comerciale 

 

În abordarea lor tradițională 

trusturile sunt considerate daruri. Cel 

care oferă darul, numit constituitor, 

transmite bunurile către trust pentru a fi 

administrate în folosul beneficiarului. 

Acesta este motivul pentru care există 

diferențe esențiale între aşa numitele 

trusturi cu titlu gratuit şi trusturile 

utilizate în tranzacțile comerciale şi 

financiare. Cea mai evidentă diferență 

constă în faptul că cel care constituie 

trustul, în cazul unui trust gratuit, nu 

primesțe nici o compensare pentru 

transferul bunurilor sale, în timp ce 

constituitorul dintr-un trust comercial, 

de obicei o corporație sau o instituție 

financiară, primeşte întotdeauna o plată 

pentru bunurile transferate trustului. Un 

trusut comercial poate fi privit mai 

mult ca un schimb decât ca un dar. O 

altă diferență, mai subtilă însă, constă 

în faptul că în timp ce constituitorul 

dintr-un trust cu titlu gatuit, poate sau 

nu să îşi păstreze un interes rezidual 

asupra activelor trustului, constituitorul 

fundamental question than 

corporations or partnerships.  

 

SECTION 2 - VARIETIES OF 

COMMERCIAL TRUSTS AND 

THEIR USES 

 

2.1. Gratuitous and commercial 

trusts 

 

In a traditionally point of view, 

trusts are gifts. The donor of the gift, 

called the settlor, conveys the assets 

to a trustee to hold for the benefit of a 

beneficiary. That why there is 

however a critical difference between 

so-called gratuitous trusts and trusts 

used in commercial, financial, and 

other business transactions. The most 

obvious difference is that the settlor in 

a gratuitous trust receives no 

compensation for the conveyance 

whereas the settlor in a commercial 

trust typically a corporation or 

financial institution - always receives 

payment for the assets conveyed to 

the trust. A commercial trust is 

viewed as a trust in which there is a 

bargained- for exchange rather than a 

gift. Another, more subtle difference 

is that the settlor in a gratuitous trust 

may or mat not retain a residual 

interest in the trust assets, whereas the 

settlor in a commercial trust almost 

always retains a residual interest in 

trust assets that remain once the 

business transaction is concluded.  

 

2.2. Varieties of commercial trusts 

 

In this analysis will be included 

only private commercial trusts, being 

excluded all the various governmental 

budgeting conventions that have the 

trust label, such as: "Leaking 

Underground Storage Tank Trust 

Fund", "The Violent Crime Reduction 
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dintr-un trust comercial aproape 

întotdeauna îşi menține pentru sine un 

interes rezidual asupra activelor 

trustului care rămân dupa încheierea 

afacerii.  

 

2.2. Varietăți ale trusturilor 

comerciale  

 

În această analiză vor fi incluse doar 

trusturile comerciale private, fără a fi 

analizate toate varietățile de convenții 

bugetar-guvernamentale care poartă 

denumirea de "trust" cum ar fi:    

"Trustul pentru fonduri privind 

scurgerile subterane ale rezervorului 

de stocare", "Trustul  pentru fonduri 

care au ca obiectiv reducerea crimelor 

şi violenței", sau "Trustul pentru 

finanțarea autostrăzii" şi care au în cel 

mai bun caz doar o conexiune 

metaforică cu practica actuală a 

trustului.  

Trusturile comerciale pot fi 

caracterizate în două feluri: după  "tipul 

trustului" caz în care s-au dat denumiri 

pentru diferitele tipuri de trusturi 

comerciale, şi după utilizarea 

comercială efectivă care s-a dat 

respectivului trust. Amândouă 

modalitațile de caracterizare sunt 

necesare deoarece există uneori o 

corelație imprecisă între denumire şi 

funcție: unele entități denumite trusturi 

nu sunt trusturi, iar alte entități sunt 

trusturi deşi nu sunt denumite astfel.  

 

Trusturile utilizate ca vehicule cu un 

scop special  

 

Una dintre cele mai răspândite 

utilizări ale trusturilor comerciale este 

aceea de vehicul cu scop special, în 

tranzacțiile financiare structurate. În 

astfel de tranzacții, companiile 

transferă anumite active către acest 

vehicul cu scop special, care sunt astfel 

Trust Fund",  or the "Highway Trust 

Fund" have, at best, only a 

metaphorical connection to actual 

trust practice. 

Commercial trusts can be 

categorized in two ways: by the 

"type" of trust, where labels have 

been given to commercial trusts, and 

by the business use to which the trust 

has been placed. Both ways are 

needed because is sometimes an 

imprecise correlation between labels 

and functions: certain entities called 

trusts are not trusts, and other entities 

may be trusts even through they do 

not go by that name. 

  

Trusts used as special purpose 

vehicles 

 

One of the most widespread uses 

of commercial trusts is as special 

purpose vehicles, in structured finance 

transactions. In these transactions, 

companies transfer certain assets to 

this special purpose vehicle, that are 

specifically protected from  the 

company s business risks, including 

its risk of bankruptcy. The special 

purpose vehicle obtains funding to 

pay for the assets by issuing securities 

in the capital markets or by 

borrowing. Trust frequently serve as 

special purpose vehicles, in which 

case the securities typically issued 

would be trust certificates.  

Trusts used as Special purpose 

vehicles in structured financings 

usually have three common 

descriptive features. The first is that 

they are relatively static entities. They 

usually do not operate an ongoing 

business but rather issue trust 

certificates with debt-like 

characteristics, repayable from cash 

generated by the assets acquired by 

the special purpose vehicle or from 
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protejate de riscurile în care se poate 

afla compania, inclusiv de risul 

insolvenței şi al falimentului. Vehiculul 

cu scop special obține fonduri pentru 

plata activelor, prin tipărirea de titluri 

de valoare sau acțiuni tranzacționate pe 

piețele de capital sau prin accesarea 

unui credit în acest scop. Trusturile 

sunt frecvent utilizate ca vehicule cu 

scop special, caz în care titlurile de 

valoare emise vor fi certificatele de 

trust.  

Trusturile utilizate ca vehicule cu 

scop special în instrumente financiare 

structurate, au în general trei trăsături 

descriptive comune. Prima trăsătură 

comună este aceea că sunt entitați 

relativ statice. Prin ele nu se efectuează 

o afacere operațională, o întreprindere 

în mod real de operațiuni comerciale, 

activitatea lor fiind numai de a emite 

certificate de trust, care au caracterul 

unei creanțe asupra trustului, şi care 

urmează a fi rambursate din fondurile 

produse de vehiculul cu scop special, 

care este trustul,  din încredințarea 

folosinței activelor sale către terți. A 

doua caracteristică comună este că 

orice valoare reziduală, rămasă din 

activele trustului după plata titlurilor de 

valoare se reîntoarece companiei 

(constituitorului). Compania își 

menţine această valoare reziduală prin 

păstrarea unui certificat de trust 

rezidual. Prin această modalitate, 

compania nu imobilizează valori 

economice mai mari decât cele strict 

necesare, pentru a face distribuirea 

veniturilor  să funcționeze. A treia 

trăsătură comună este evitarea aşa 

numitei "taxe pentru persoane 

juridice". Persoanele juridice separate, 

cu personalitate juridică prorpie, sunt în 

general supuse unor taxe pe veniturile 

încasate. Dacă ar exista o taxare asupra 

activității unui asemenea vehicul cu 

scop special, o astfel de tranzacție ar 

leases of those assets. The second 

feature is that any residual value of 

the trust assets is returned to the 

company once the business 

transaction is consummated. The 

company normally preserves this 

residual value by retaining a residual 

trust certificate. In this way, the 

company gives up no more economic 

value than is needed to make the deal 

work. The third descriptive feature is 

avoidance of so-called "entity-level 

tax". Separate legal entities are 

generally subject to taxes on their 

earnings. If, however, an special 

purpose vehicle were subject to a 

separate tax, the transaction in which 

it is involved may become too costly. 

Trusts created pursuant to contracts, 

however, would not be subject to 

entity-level taxes if their separate 

existence is not recognized under tax 

law. Accordingly, the trust-form is 

sometimes used for a special purpose 

vehicle that must avoid paying an 

entity-level tax.  

 

Trusts used for diversifying lending 

risk 

 

Commercial trusts also use the 

trust form to diversify lending risk. 

Lenders such as banks traditionally 

diversified their risk of lending too 

much money to a single borrower by 

selling to other banks participations, 

or undivided interests, in their loans. 

Often, however, a bank will want to 

diversify its lending risk with respect 

to a large number of its loans. A bank 

that issues credit cards to consumers 

also may want to diversify its credit 

advances made under the cards. It 

would be costly and administratively 

burdensome to sell participations in 

each individual loan or credit card 

advance to different banks.  



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

147 

deveni mult prea costisitoare. Trusturile 

create prin contracte, totuşi nu devin 

subiectul acestor taxe pentru persoane 

juridice, având în vedere faptul că nu 

capătă personalitate juridică proprie, 

conform legislației fiscale. Având în 

vedere acest aspect, forma trustului este 

utilizată uneori ca vehicul cu scop 

special pentru a evita taxele aplicabile 

persoanelor juridice. 

 

Trusturi utilizate pentru diversificarea  

riscurilor de creditare 

 

Trusturile comerciale utilizează 

această formă de organizare şi pentru 

difersificarea riscurilor de creditare. 

Creditorii, cum ar fi băncile, în mod 

tradițional îşi diversifică riscurile de a 

împrumuta prea mulți bani către un 

singur debitor, prin înstrăinarea către 

alții a participațiilor băncii, sau altfel 

spus a intereselor sale nedivizate în 

creditul respectiv. Deseori băncile îşi 

doresc diversificarea riscurilor de 

creditare  cu privire la un număr mare 

din împrumturile sale. O bancă, care de 

exemplu emite cadruri de credit pentru 

clienții săi, îşi va dori diversificarea 

creditelor pe care le face în avans, prin 

punerea la dispoziția clienților a 

sumelor aprobate pe cardurile de credit. 

Pentru bancă ar fi extrem de costisitor 

şi împovărător, din punct de vedere 

administrativ, să vândă participații la 

fiecare credit individual sau avans pe 

cardul de credit către alte bănci. 

Băncile pot în schimb mult mai uşor să 

îşi diversifice riscurile, prin 

transferarea tuturor împrumuturilor sau 

avansurilor pe cărțile de credit, către un 

trust nou creat în acest scop. Trustul, în 

schimbul acestor creanțe, va emite una 

sau mai multe clase de certificate de 

trust. Aceste clase pot include o clasă a 

creditorilor principali, pentru a fi 

vândute pe piețele de capital, o clasă 

Banks more easily can diversify their 

risk by transferring all of the loans or 

credit card advances to a newly 

created trust. The trust in turn issues 

one or more classes of trust 

certificates. These classes may 

include a senior class sold to capital 

market investors, a subordinate class 

either sold to investors or retained by 

the bank, and residual class retained 

by the bank. As before, the residual 

class enables the bank to recoup the 

value of any trust assets that remain 

after the senior investors are paid in 

full. Trusts used by banks to diversify 

risk are thus similar to the trusts used 

by companies in structured financing 

transactions because both facilitate 

shifting the risk of owning financial 

assets from the settlor to the investors.  

 

Pension Trusts 

 

The species of commercial trust 

that is perhaps best understood in its 

relation to the personal trust is the 

pension trust. American pension trusts 

have attained stupendous size and 

importance. As of year-end 1996, the 

assets of American private (that is, 

nongovernmental) pension funds held 

in trust were valued at $3 trillion. 

(These plans held nearly a further 

$900 billion of assets in insurance 

company accounts, mostly so-called 

life insurance company separate 

accounts, which are trusts in all but 

name). State and local pension plans 

for governmental employees held 

another $1.6 trillion in assets, mostly 

in trust form. American  pension 

funds own more than a quarter of 

American equities and about half of 

all corporate debt. The pension trust 

arises from the contract of 

employment, providing for deferred 

compensation to be paid in retirement. 
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subordonată pentru a fi vândută direct 

către investitori sau pentru a fi reținută 

de către bancă, şi o clasă de titluri de 

valoare reziduale care va fi păstrată de 

către bancă. Ca şi în celelalte cazuri, 

titlurile de valoare reziduale, permit 

băncii să recupereze valoarea activelor 

trustului, care rămân după plata 

participațiilor către creditorii principali 

şi către investitori. Trusturile utilizate 

de bănci pentru difersificarea riscului, 

sunt astfel similare cu trusturile 

utilizate de companii în finanțările 

structurate, deoarece amândouă 

facilitează mutarea riscului de a deține 

active financiare, de la constituitor la 

investitor.  

 

Trusturile pentru pensionare 

 

Tipul trustului comercial, care este 

probabil cel mai bine înţeles ca având 

legătură cu trusturile personale, este 

trustul pentru pensionare. Trusturile 

pentru pensionare americane au ajuns 

să aibă dimensiuni şi importanță 

umitoare. Astfel, la sfârşitul anului 

1996, activele care se aflau în trusturile 

private pentru penionare (fără cele 

guvernamentale), aveau o valoare de 3 

trilioane de dolari americani. Aceste 

planuri de pensionare dețin încă 900 de 

bilioane de dolari americani în active, 

în conturile companiilor de asigurare, 

cel mai des numite conturi separate 

pentru asigurări de viață, care sunt de 

asemenea în totalitate trusturi, cu 

excepția numelui. Statul şi fondurile de 

pensii locale pentru funcționarii 

publici, dețin alte active în valoare de 

1,6 trilioane de dolari americani, cel 

mai adesea organizate tot sub formă de 

trust.  

Fondurile de pensii americane dețin 

mai mult de un sfert din toate 

instrumentele de capitaluri proprii 

americane, şi aproape jumătate din 

The Employee Retirement Income 

Security Act (ERISA), the pension 

regulatory law enacted in 1974, 

imposes a rule of mandatory 

trusteeship, requiring that "all assets 

of an employee benefit plan shall be 

held in trust". There is an exception 

for plan assets that take the form of 

insurance contracts. Actually, the 

federal policy of promoting the trust 

form for pension funds is older than 

ERISA. As far back as 1921, the 

Internal Revenue Code effectively 

required pension funds to utilize the 

trust form (unless the plan assets were 

entirely invested in insurance 

contracts). In 1947, the "Taft-Hartley 

Act" imposed a similar requirement 

for collectively bargained 

multiemployer pension plans. Of the 

varieties of commercial trust that I 

discuss in this Essay, only the pension 

trust has been much assimilated to 

conventional trust law. ERISA 

codifies the central principles of trust 

fiduciary law, and ERISA's legislative 

history makes clear that Congress 

meant to track the common law of 

trusts. Thus, agencies and courts 

interpreting and applying ERISA have 

inclined to rely upon the Restatement 

of Trusts and upon the major trust-law 

treatises. In turn, the updaters of these 

authorities have tended to collect the 

decisions of courts that cite them. 

Another reason that it has been easier 

to relate pension trusts to personal 

trusts is that most pension plans, in 

addition to facilitating retirement 

saving for the worker, provide for the 

transfer of undistributed. 

 

Mutual Funds 

 

Until recent decades, the investor 

who wished to own stocks, bonds, or 

other financial assets generally had to 
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totalitatea creanțelor corporatiste. 

Trusturile pentru pensionare se 

înființează prin contractul de muncă, în 

cadrul căruia există clauze referitoare la 

amânarea plăţii unor sume din 

drepturile salariale, până la momentul 

pensionării. Legea pentru securizarea 

veniturilor angajaților la pensionare 

(The Employee Retirement Income 

Security Act - ERISA), lege intrată în 

vigoare în anul 1974 şi care reprezintă 

actul normativ referitor la pensionare, 

impune regula inițierii unei tutele 

obligatorii, astfel: "toate activele unui 

angajat referitoare la planul de 

beneficii ale acestuia, vor fi 

administrate printr-un trust". Există o 

excepție, cu privire la planificarea 

activelor care iau forma unor contracte 

de asigurare. În realitate politica 

federală de promovare a formei 

trusturilor pentru fondurile de pensii, 

este mai veche decât legea pensiilor 

(ERISA). Încă din anul 1921, Codul 

pentru Veniturile Interne impunea 

fondurilor de pensii să utilizeze forma 

trusturilor (cu excepția cazurilor în care 

planificarea activelor presupunea 

investiția în totalitate în contracte de 

asigurare). În 1947 legea "Taft-

Hartley" a impus o cerință similară 

pentru planurile de pensii colectiv 

negociate. Din toate formele de trusturi 

comerciale pe care le-am prezentat 

până în acest moment, numai trusturile 

pentru pensionare se apropie cel mai 

mult de forma convențională a 

trustului. Legea pensiilor (ERISA), 

codifică principiile esențiale din legea 

trustului referitoare la încrederea 

acordată fiduciarului. Și istoria 

legislativă a legii pensiilor arată clar 

intenția Congresului American de a 

urmări dreptul comun aplicabil 

trusturilor. Astfel, instanțele în 

interpretarea și aplicarea legii pensiilor, 

au înclinat a se baza pe Legea 

assemble a portfolio of individually 

selected securities. Today's investor 

increasingly prefers to buy shares in a 

pooled investment vehicle, usually a 

mutual fund. Investment professionals 

select and manage the fund's assets, 

according to guidelines that define the 

fund's investment objectives. The 

mutual fund offers expertise, 

economies of scale, and a level of 

diversification far superior to that 

obtainable by the typical investor 

constructing an individual portfolio. 

Since the 1970s, the trend toward 

investing in mutual funds has become 

immensely important in American 

financial markets. As of May 1997, 

American mutual funds held nearly $4 

trillion in assets. A mutual fund can 

take the form either of a corporation, 

called an investment company, or of 

an investment trust. Currently, about 

half or more of American mutual 

funds take the trust form. 

 

Real Estate Investment Trusts (REITs) 

 

The real estate investment trust 

(REIT) is a mutual fund that invests 

in real property or in mortgages on 

real property, or in both. Congress 

authorized REITs in 1960, amending 

the Internal Revenue Code to allow 

pass-through tax status to such trusts. 

Currently, there are 199 REITs that 

are nationally traded. Their 

capitalization as of May 1997 was 

over $98 billion. By electing REIT 

status, an entity submits to extensive 

regulations ny the US Internal 

Revenue Service. The regulations 

limit REIT to passive activities in 

order to ensure that operating 

businesses are not established as 

REITs, thereby avoiding entity-level 

taxes and undermining the integrity of 

the corporate income tax. For 
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trusturilor (Restatement of Trusts), şi pe 

majoritatea tratatelor referitoare la 

trust. La rândul lor, doctrinarii care se 

ocupă de aducerea la zi a 

jurisprudenței, au avut tendința de a 

colecta deciziile instanțelor care se 

bazau tocmai pe o astfel de 

jurisprudență colectată de către ei. Un 

alt motiv pentru care a fost mai uşoară 

raportarea trusturilor pentru pensionare 

la trusturile personale, este acela că 

planurile de pensii pe lângă facilitarea 

economisirii pentru pensionare în 

numele salariatului, prevede şi 

transferul pentru profiturile 

nedistribuite.  

 

Fondurile mutuale (Fondurile de 

investiții) 

 

Până în ultimele decenii, investitorii 

care îşi doreau să dețină acțiuni, 

obligațiuni sau alte active financiare, 

trebuiau în principiu să le adune într-un 

portofoliu de titluri de valoare 

individual selectate. Astăzi investitorii 

preferă, într-un număr tot mai mare, să 

cumpere acțiuni la vehicule de investiții 

globale, care de obicei sunt fonduri 

mutuale (de investiții).  Profesioniştii în 

investiții selectează și administrează 

activele fondului, în concordanță cu 

orientările care definesc obiectivele 

fondului de investiții. Fondurile 

mutuale oferă expertiză, economii şi un 

nivel de diversificare cu mult superior 

cu cel obținut de investitorul tip, care 

îşi construieşte un portofoliu 

individual. Din 1970 tendința de a 

investi într-un fond mutual a devenit 

extrem de importantă pe piețele 

financiare americane. În luna mai a 

anului 1997, fondurile mutuale 

americane dețineau aproximativ 4 

trilioane de dolari americani în active. 

Un fond mutual (de investiții) poate lua 

forma fie a unei corporații, numită 

example, a REIT has no control over 

timing income dispersion to investors 

and must contract out any services 

active in nature, such as the actual 

management and operations of a 

property. It also must meet detailed 

income, asset, and distribution tests, 

all intended to ensure that the REIT is 

a passive real estate conduit and not 

an active business. REITs  therefore 

appear as static entities that avoid 

entity-level taxes, characteristics 

associated with commercial trusts. 

 

Asset Securitization Trusts 

 

Asset securitization has become 

one of the most important commercial 

uses of the trust. This way of using 

commercial trusts, is closely related 

and similar to the use of trusts as a 

means of risk diversification.A large 

fraction of all mortgage, credit card, 

automobile, and student loan debt is 

financed-or somewhat more 

accurately, refinanced-through asset 

securitization trusts. I have not been 

able to locate reliable data on the 

magnitude of asset securitization, but 

the sums involved number in the 

trillions of dollars. Patchy Federal 

Reserve data shows nearly $1.9 

trillion in mortgage pools and $225 

billion in automobile and other 

consumer credit as of July 1996. 

Asset securitization trusts are best 

understood by recalling the older 

pattern of bank-intermediated 

financing that is now being displaced 

by asset securitization. Take, for 

example, the case of a bank that used 

to finance credit card receivables in 

the ordinary way. These receivables 

are assets, debtor's promises to pay 

credit card debt. The bank used to buy 

the receivables from merchants, 

thereby placing them on the bank's 
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companie de investiții, fie a unui trust 

de investiții.  

 

Trusturile pentru Investiții Imobiliare. 

Real Estate Investment Trusts (REITs) 

 

Trustul pentru investiții imobiliare 

(REIT) este un fond mutual (de 

investiții), care investeşte în proprietați 

imobiliare sau în ipoteci asupra 

proprietațiilor imobiliare, sau în 

ambele. Congresul american a aprobat 

trusturile pentru investiții imobiliare 

(REIT) în anul 1960, prin modificarea 

Codului fiscal şi acordarea unei scutiri 

de taxe asupra unui astfel de trust. 

Astăzi sunt 199 de trusturi pentru 

investiții imobiliare care se 

tranzacționează la nivel național în 

Statele Unite. Capitalizarea activelor 

lor se ridica, la nivelul lunii mai 1997, 

la peste 98 de bilioane de dolari 

americani. Prin alegerea formei 

trustului pentru investiții imobiliare, o 

entitate alege să cadă sub incidența 

legilor extinse ale Statelor Unite, în 

ceea ce priveşte regimul fiscal. Aceste 

norme limitează activitatea trusturilor 

pentru investiții imobiliare, doar la 

activități pasive, pentru a asigura faptul 

că prin trusturile pentru investiții 

imobiliare nu se vor efectua activității 

economice, prin care să se evite taxele 

pentru persoane juridice şi astfel să se 

diminueze veniturile din impozitele 

asupra corporațiilor. De exemplu, 

trusturile pentru investiții imobiliare nu 

au nici un control asupra momentului 

în care să fie făcută distribuirea 

profitului către investitori, şi trebuie să 

contracteze orice servicii active în 

natură, cum ar fi gestionarea efectivă a 

operațiunilor şi administrarea 

proprietaților. De asemenea, trebuie să 

prezinte detaliat veniturile, activele şi 

distribuirile, în vederea asigurării că 

trusturile pentru investiții imobiliare 

books. To pay for these new assets, 

the bank required additional 

financing. Typically, the bank 

borrowed from large institutional 

sources-insurance companies, mutual 

funds, pension funds, and so forth. 

These lenders acquired no ownership 

interest in the underlying receivables 

that induced the bank to increase its 

borrowing. Rather, the lenders 

became general creditors of the bank, 

and the receivables remained as assets 

of the bank. Contrast the new pattern. 

The bank in my example, now called 

the originator or packager, buys the 

credit card receivables as before, but 

then transfers them in trust to a 

separate trustee. Shares in that trust 

are sold to various participating 

investors, who, under the new 

scheme, are not lenders to the bank 

but share owners in the trust. Notice 

that I have taken a bank as my 

example, but nonbank intermediaries 

such as General Motors Acceptance 

Corporation and Caterpillar also 

engage in asset securitization, 

spinning off automobile and 

equipment debt into separate trusts, 

and then selling shares in the trusts. 

The asset securitization trust has two 

major advantages over conventional 

financing. First, securitization is 

thought to lower the costs of some 

credit. Securitization separates the 

particular assets into a trust that is 

distinct from the rest of the liabilities 

of the bank. Because these assets are 

specialized to a single recurrent class, 

they are easier for outside investors 

and rating agencies to evaluate than is 

the bank's general portfolio of assets. 

These assets are commonly less risky 

than the bank as a whole, for reasons 

that include the high quality and fixed 

duration of most of the securitized 

credits, as well as various credit-
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sunt doar un canal pasiv, pentru 

investiții imobiliare şi nu o afacere 

activă. Trusturile pentru investiții 

imobiliare apar astfel ca entități statice, 

care sunt înființate pentru evitarea taxei 

pentru persoane juridice, caracteristică 

asociată trusturilor comerciale.  

 

Trusturi pentru securizarea activelor 

 

Securizarea activelor a devenit unul 

dintre cele mai importante moduri de 

utilizare a trusturilor comerciale. 

Această modalitate de utilizare a 

trusturilor comerciale, este strâns legată 

şi asemănătoare cu utilizarea trusturilor 

ca modalități de diversificare a 

riscurilor. O mare parte din toate 

ipotecile, cărțile de credit, creditele 

auto şi creditele pentru studii sunt 

finanțate, sau mai precis refinanțate, 

prin trusturi pentru securizarea 

activelor. Nu există date exacte 

referitoare la magnitudinea securizării 

activelor prin trusturi, dar valorile 

implică trilioane de dolari. Date 

statistice oferite de Federal Reserve, 

date care sunt însă neuniforme, indică 

aproape 1,9 trilioane de dolari 

americani proveniți din ipoteci globale 

şi 225 bilioane de dolari americani în 

credite de consum şi credite auto, la 

nivelul lunii iulie 1996. Trusturile 

pentru securizarea activelor pot fi cel 

mai bine înțelese prin apelarea la 

vechiul model al băncii intermediare de 

finanțare, care este acum înlocuită de 

trustul pentru securizarea activelor. Să 

luăm, de exemplu, cazul băncilor care 

utilizează pentru finanțarea creditelor 

calea uzuală. Creditele acordate, 

creanțele, reprezintă active, promisiuni 

ale debitorului de a plăti datoriile, 

făcute de exemplu pe cardul de credit. 

Băncile obişnuiau să cumpere aceste 

credite de la comercianți, acestea 

trecând în contabilitatea băncii. Pentru 

enhancing guarantees from the 

originator or other contractual parties. 

Investors in the trust accept lower 

interest rates, commensurate with the 

reduced risk, thereby lowering the 

cost of capital. In addition to this 

lowered cost of funds, the other great 

advantage to the trust form for these 

transactions is that, in the jargon of 

the financial community, asset 

securitization trusts are "bankruptcy 

remote". In the traditional, bank-

intermediated pattern of financing the 

credits, when the bank borrowed from 

the lender, the lender was a mere 

creditor of the bank, exposed to 

default risk in the event that the bank 

became insolvent. Under the regime 

of asset securitization, however, the 

investor is no longer a lender to the 

bank but rather the owner of a 

beneficial interest in a distinct pool of 

trust assets. Should the bank that 

originates the trust become insolvent, 

the trust and its shareholders would 

not be affected. 

 

Master Trusts 

 

Master trusts are related to trusts 

used for diversifying lending risk. 

Whereas the latter facilitates the sale 

to investors of interests in loans, 

master trusts enable an originator of 

financial assets generally to sell 

interests therein to the broadest 

investor base, thereby diversifying the 

originates risk associated with holding 

such financial assets as well as the 

investors risk in investing in such 

assets.  

Master trusts often are used by 

companies engaged in structured 

financing that have significantly more 

assets than the amount of financing 

needed. The simplest solution would 

be to allocate a portion of the assets to 
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a plăti aceste noi active, banca avea 

nevoie de finanțare în plus. De obicei, 

banca se împrumută de la surse 

instituționale mari, cum ar fi 

companiile de asigurări, fondurile 

mutuale, fondurile de pensii, şi aşa mai 

departe. Aceşti creditori nu dobândeau 

nici un drept de proprietate, ca suport 

pentru  creanțele care au condus banca 

să îşi crească împrumuturile sale. Mai 

degrabă, creditorii deveneau creditori 

generali ai băncii, precum şi creanțele 

rămâneau active ale băncii. În schimb, 

conform noului model, banca din 

exemplul de mai sus, acum denumită 

inițiator, cumpără creanțele cardurilor 

de credit, ca şi înainte, dar apoi le 

transferă spre administrare sub forma 

unui trust către un fiduciar. Acțiunile 

trustului sunt apoi vândute către diferiți 

investitori participanți, care conform 

noii scheme, nu sunt creditori ai băncii 

ci proprietari de acțiuni ai trustului. 

Deşi am luat ca exemplu banca, este 

posibil ca şi instituții nebancare 

intermediare, să utilzeze această 

modalitate de securizare, cum ar fi 

cazul Corporației de Acceptare General 

Motors şi cazul Caterpillar, care au 

desprins creditele pe automobile şi 

echipamente într-un trust separat, iar 

apoi au vândut acțiunile trustului.  

Trusturile pentru securizarea activelor 

au două avantaje majore față de 

finanțarea convențională. În primul 

rând securizarea este gândită să reducă 

costurile unei părți a creditului. 

Securizarea separă activele selectate 

într-un trust, active care se desprind de 

restul datoriilor băncii. Deoarece aceste 

active sunt dedicate doar pentru o 

singură clasă de creditori, ele sunt mai 

accesibile pentru investitorii externi şi 

agențiile de rating, care efectuează 

evaluări doar asupra protofoliului 

general de active al unei bănci. Aceste 

active sunt în general mai puţin riscante 

the financing. In practice, however, 

companies rarely can segregate the 

assets to dedicate to the financing on a 

cost-effective basis. They usually 

keep records and reporting 

requirements on categories of assets, 

and it is difficult also may have 

seasonal fluctuations in financing 

needs so that the assets dedicated to 

the financing may fluctuate over time, 

or they may want to diversify their 

funding sources based on a single 

pool of assets.  

A master trust responds to these 

needs. In the business transaction 

underlying a master trust, a company 

transfers specified financial assets to 

the trust certificates plus a residual 

interest in the trust. The company will 

sell the certificates to investors and 

retain the residual interest. If dollar 

value of the certificates is small 

compared to the amount of assets 

transferred to the trust, the amount of 

the residual interest may be quite 

substantial. So far, this is no different 

than a trust created by contract. The 

magic to a master trust, however, is its 

flexibility: a master trust allows more 

than one class of beneficial interests 

to be issued. If, in the future, the 

company wishes to raise additional 

financing, it can notify the trustee to 

issue additional classes of trust 

certificates. Each class of certificates 

can have its own interest rate, events 

of default, covenants, maturities, and 

other rights, obligations and remedies. 

Furthermore, one or more classes of 

certificates can be subordinated to 

repayment of other classes in order to 

achieve an overall lower financing 

rate for the trust. The only limitation 

on the characteristics of future classes 

of trust certificates are contractual 

restrictions in the trust agreement 

intended to protect previously issued 
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decât o bancă privită în ansamblul său, 

deoarece includ o înaltă calitate şi o 

durată determinată pentru majoritatea 

creditelor securizate, precum şi a 

diverselor garanții de consolidare a 

creditelor de la inițiator sau de la o altă 

parte contractuală. Investitorii în 

trusturi acceptă rate ale dobânzilor mai 

reduse, proporționale cu riscurile mai 

reduse, prin aceasta reducându-se şi 

costul cu capitalul. În plus față de acest 

cost redus al fondurilor, alt mare 

avantaj al formei trustului pentru astfel 

de tranzacții este faptul că, în jargonul 

comunitații financiare, securizarea 

activelor prin trusturi reprezintă o 

modalitate de ținere la distanță a 

falimentului. În modul tradițional al 

finanțării creditelor prin intermediul 

băncii, când banca a împrumutat de la 

creditor, creditorul respectiv devine 

expus riscului de nerambursare a 

creditului în cazul în care banca intră în 

insolvență. Sub regimul securizării 

activelor, totuși, investitorul nu mai 

este un creditor al băncii ci mai degrabă 

proprietar al unor active colective. În 

cazul în care banca, care este 

iniţiatoarea trustului, devine insolventă, 

trustul şi acționarii săi nu vor fi 

afectați.  

 

Trusturile comandant (Master Trust) 

 

Trusturile comandant sunt înrudite 

cu trusturile pentru diversificarea 

riscurilor de creditare. În timp ce cele 

din urmă facilitează vânzarea către 

investitori a intereselor în credite, 

trusturile comandant permit unui 

inițiator de active financiare să vândă 

interesele asupra unor credite unei mai 

vaste baze de investitori, diversificând 

astfel riscurile inițiatorului asociate cu 

deținerea unor astfel de active 

financiare, precum şi riscul 

investitorului în investițiile asupra unor 

certificates. This flexibility in 

fashioning different substantive rights 

and obligations for diversified classes 

of certificates greatly expands the 

range of investors who may be 

interested in investing, thereby 

increasing the total amount of 

financing that can be raised from the 

assets.  

From technical standpoint, master 

trusts combine the trust form with 

what are sometimes called 

"intercreditor agreements". 

Intercreditor agreements are simply 

contracts among multiple creditors of 

a debtor that allocate the respective 

rights, obligations, and remedies of 

the creditors with respect to the 

debtors assets. A master trust 

effectively serves as an intercreditor 

agreement by specifying in advance 

many of the fundamental 

characteristics of the trust certificates. 

By defining investor rights in 

advance, the company controls those 

rights and also avoids the difficulty 

and expense of trying to negotiate 

with multiple classes of investors after 

trust certificates have been issued.  

Ultimately, therefore, master trusts 

are successful because they are an 

efficient way to diversify investor risk 

by permitting securities to be sold not 

only to multiple individual investors 

but also to multiple classes of 

investors.  

 

SECTION 3 - CONCLUSION 

 

In this paper we present only part 

of the commercial forms used today 

trust in common law countries, 

especially in the U.S. This use of the 

trust, especially in economic life 

required the adoption of similar 

institutions in European countries 

legislation. In the common law 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

155 

astfel de active.  

Trusturile comandant sunt deseori 

utilizate de companii implicate în 

finanțarea structurată, care dețin în mod 

semnificativ mai multe active decât 

suma necesară pentru finanțare. Cea 

mai simplă soluție ar fi alocarea unei 

părți din active pentru finanțare. În 

practică însă, în puține cazuri 

companiile pot separa activele pentru a 

le dedica către o finanțare cu costuri 

reduse. De cele mai multe ori 

companiile țin evidențele şi raportările 

pe categorii de active, asemenea având 

în vedere că pot exista fluctuații 

sezoniere în nevoile de finanțare, 

pentru societati este dificil având în 

vedere că activele dedicate finanțării 

pot fluctua de-a lungul timpului, sau îşi 

pot dori diversificarea surselor de 

finanțare pe baza unui singur fond de 

active.  

Un trust comandant răspunde unor 

astfel de nevoi. În afacerea comercială 

ce stă la baza unui trust comandant, o 

companie transferă câtre trust active 

financiare special selectate, în 

contrapartidă primind certificate de 

trust plus interesul rezidual. Compania 

va vinde certificatele către investitori şi 

îşi va păstra interesul rezidual asupra 

activelor trustului. Dacă valoarea de 

piață a certificatelor de trust este mică, 

comparativ cu valoarea activelor 

transferate către trust, valoarea 

interesului rezidual poate fi însă 

substanţială. Până acum nu există 

diferențe față de trusturile create prin 

contract. Magia unui trust comandant 

constă însă în flexibilitatea sa: un trust 

comandant permite emiterea mai 

multor clase de titluri de valoare. Dacă 

în viitor compania doreşte să atragă 

finanțare suplimentară, poate cere 

fiduciarului să emită clase adiționale de 

titluri de valoare. Fiecare clasă de 

certificate poate avea propria rată a 

countries commercial trust is vastly 

more important in raw economic 

terms than the personal trust. Still the 

magnitude of commercial trust 

practice is not appreciated in common 

law countries, and they continue to 

think of the trust as a branch of the 

law of gifts. A explanation for the 

neglect of commercial trusts in 

common law tradition is the relative 

regency of so many of the trust. The 

business trust was already a 

proeminent device for the conduct of 

enterprise in the nineteenth century, 

until the general corporation statues 

made the company form easily 

available. American competition law 

still bears the curious label of 

"antitrust", a legacy from the 

monopolists of the Gilded Age, who 

organized their firms as trusts. With 

the routinization of the corporate 

form, the trust fell from scholarly 

attention among business lawyers.  
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dar şi către mai multe clase de 

investitori. 

 

SECȚIUNEA 3  - CONCLUZII 

 

În această lucrare am prezentat 

numai o parte din formele trusturilor 

comerciale care sunt utilizate în țările 

de common law, în special în Statele 

Unite. Această  utilzare în foarte multe 

modalități și această flexibilitate a 

trustului care domină viața economică, 

a dus la adoptarea unor instituții 

similare în legislațiile țărilor Europene. 

În ţările de common law, trusturile 

comerciale sunt cu mult mai importante 

în termeni economici decât trusturile 

personale. Şi totuşi magnitudinea 

trusturilor comerciale nu este pe deplin 

apreciată nici în ţările de common law, 

în care continuă să se considere trustul 

ca o ramură a transferurilor cu titlu 

gratuit. O explicație pentru neglijarea 

trusturilor comerciale în ţările de 

common law, ține de tradiția şi 

moştenirea trustului. Trustul de afaceri 

era deja un mecanism proeminent 

pentru conducerea întreprinderilor în 

secolul nouăsprezece, până când 

legislația generală a corporațiilor a 

făcut forma corporației mai uşor 

accesibilă. Legea concurenței din 

Statele Unite încă poartă denumirea 

curioasă de "antitrust", o moştenire a 

formei monopoliste din Epoca de Aur, 

în care firmele erau organizate ca 

trusturi. Prin utilizarea trustului ca  

formă de organizare a afacerilor, acesta 

a trecut din manualele şcolare în atenția 

avocaților de business. 
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Abstract: Plata cambiei se poate cere 

la scadenţă. Scadenţa poate fi determinată  

la emiterea titlului(scadenţa la o zi fixă sau 

la un anumit termen de la data emisiunii) 

sau poate fi determinată ulterior de 

posesorul cambiei(scadenţa la vedere sau 

la un anumit termen de la vedere). 

Prezentarea titlului pentru plată, înseamnă 

înfăţişarea lui debitorului principal, de 

către posesorul legitimat conform legii sau 

de către mandatarul său. Când scadenţa 

este la o zi fixă sau la un anumit termen de 

la data emisiunii ori de la vedere, cambia 

trebuie prezentată la plată, fie în ziua 

scadenţei, fie într-una din cele două zile 

lucrătoare care urmează- art.41 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 

 

 

 

 

Cuvinte  cheie: plată, cambia, 

scadenţa, titlu. 

 
 

INTRODUCERE 

 

Prezentarea privită din punctul de 

vedere al materialităţii acestui act, 

constituie o condiţie formală pentru 

obţinerea plăţii, iar prezentarea însoţită 

de protestul de neplată, este absolut 

necesară pentru conservarea acţiunii de 

regres, încât creditul cambial nu se mai 

poate exercita pe baza legii, dacă 

posesorul recurge la un act judiciar sau 

extrajudiciar, în locul prezentării 

cambiei, căci condiţiile prescrise de 

The payment of the 

promissory note at the date 

of payment 
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laurentiunovac@yahoo.com 

 
Abstract: The payment of the 

promissory note can be demanded at the 

date of payment. The date of payment can 

be determined at the issuing of the title 

(date of payment at a fixed day or at a 

certain term from the issuing day) or it 

can be determined after that by the 

possessor of the promissory note (the date 

of payment at sight or at a certain term 

from sight). The presentation of the title 

to payment, meaning its showing to the 

main debtor, by the possessor that is 

legitimated according to the law or by its 

trustee. When the date of payment is at a 

fixed day or at a certain term from the 

issuing date or from sight, the promissory 

note must be presented to payment either 

on the date of payment or in one of the 

two working days that follow – art 41 

from Law 58/1934 on the promissory note 

and the bill at order.  

 

Keywords: payment, promissory note, 

date of payment, title. 

 

 
INTRODUCTION 

 

The presentation regarded from the 

point of view of the materiality of this 

act, is a formal condition to obtain the 

payment, and the presentation 

accompanied by the protest of non-

payment, is absolutely necessary for 

the conservation of the action of 

regress, because the promissory credit 

cannot be exerted based on the law if 

the possessor resorts to a judicial or 

extrajudicial act instead of presenting 
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lege pentru exercitarea creditului 

cambial, trebuiesc îndeplinite întocmai, 

fără a putea fi înlocuite prin altele 

convenţionale, chiar dacă partea 

interesată nu are motiv să se plângă sau 

să acuze existenţa unui prejudiciu.[1] 

În cazul scadenţei “la vedere”, 

cambia este plătibilă la prezentare. Ea 

trebuie prezentată însa în termen de un 

an de la data emiterii sau, după caz, în 

termenele fixate de trăgător sau girant -

art.37 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin. 

Cambia trebuie să fie prezentată 

pentru plata la locul şi adresa indicată 

în titlu -art.43 din Legea 58/1934 a 

cambiei şi biletului la ordin. 

Potrivit legii, locul plăţii este 

localitatea arătată în cambie ori, în 

lipsă, cea indicată lângă numele 

trasului. 

Daca în cambie nu se indică şi 

adresa plătitorului, cambia trebuie 

prezentată pentru plată, după caz, la 

domiciliul trasului sau al persoanei 

indicate să plătească pentru el ori la cel 

al intervenientului- art.42 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

Condiţiile de valabilitate a plăţii. 

Pentru a fi valabilă, plata trebuie să 

îndeplinească anumite condiţii 

prevăzute de lege. 

Astfel, plătitorul să fie capabil şi să 

nu fi fost supus procedurii insolvenţei. 

Apoi, plata să se fi făcut la scadenţă. 

Posesorul cambiei nu este obligat să 

primească plata înainte de scadenţă. 

Plata anticipată se face pe riscul 

trasului.[2] 

În sfârşit, plata să se fi făcut fără 

fraudă sau greşeală gravă a 

plătitorului.[3] 

 

 

 

 

 

the promissory note because the 

conditions stipulated by the law for 

the exertion of the promissory credit 

must be fulfilled to the letter without 

the possibility of being replaced by 

other conventional ones, even if the 

interested party has no reason to 

complain or to accuse the existence of 

a prejudice.[1] 

In case of the payment “at sight” 

the promissory note is payable at 

presentation. It must be presented 

within a year from the issuing date or 

at the terms established by the drawer 

or the endorser – art 37 from Law 

58/1934 on the promissory note and 

the bill at order.  

The promissory note has to be 

presented to payment at the place and 

address indicated in the title – art 43 

from Law 58/1934 on the promissory 

note and the bill at order.  

According to the law the place of 

payment is the town shown in the 

promissory note or in its lack, the one 

indicated next to the name of the 

name of the drawee. 

If in the promissory note the 

address of the payer is not shown the 

promissory note must be presented to 

payment at the residence of the 

drawee or of the person indicated to 

pay for him or of the intervenient – art 

42 from Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill at order.  

The conditions of validity of 

payment. In order to be valid the 

payment must fulfill certain 

conditions stipulated by the law. 

Thus the payer must be capable 

and not to have been the subject of the 

procedure of insolvency.  

Then the payment must be made at 

the date of payment. The possessor of 

the promissory note is not forced to 

receive the payment before the date of 

payment. The payment in advance is 
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Plata cambiei la scadenţă conform 

legii 

 

Pentru plata (in sens de solutio) 

sumei prevăzute în cambie, aceasta 

trebuie prezentată la plată. Prezentarea 

cambiei la plată este obligatorie şi 

pentru dresarea în mod valabil a 

protestului de neplată, în cazul 

refuzului de plată, precum şi pentru 

exerciţiul acţiunilor în justiţie. Cambia 

se prezintă la plată chiar şi când trasul a 

refuzat acceptarea, pentru că trasul are 

dreptul să efectueze plata şi în acest 

caz, numai că dresarea protestului de 

neacceptare dă dreptul posesorului să 

ceară plata de la debitorii de regres. 

Dreptul de a primi plata aparţine 

posesorului legitim al cambiei. 

Obligaţia sumei arătate în cambie 

incumbă, în principal, trasului. Plata se 

poate cere direct şi de la avalistul 

trasului; în caz de refuz de acceptare, 

plata se poate cere de la indicatul la 

nevoie sau de intervenientul la nevoie. 

În subsidiar, cambia poate fi 

prezentată la plată debitorilor de regres, 

dacă au fost îndeplinite formalităţile 

protestului. 

Plata de către tras(acceptant sau 

neacceptant) a cambiei stinge 

obligaţiile cambiale, inclusiv cele de 

regres. Plata sumei înscrise în cambie, 

făcută de către obligaţii cambiali de 

regres, nu stinge decât obligaţiile 

cambiale ale giranţilor succesivi şi 

avaliştilor lor. Nu se sting obligaţiile 

giranţilor anteriori, ale trăgătorului sau 

ale trasului şi nici ale avaliştilor 

acestora; în temeiul cambiei, cel care a 

plătit posesorului cambiei are, la rândul 

său, drept de regres contra girantului 

sau anterior sau al trăgătorului şi 

dreptul de a-l acţiona pe trasul 

acceptant. Dacă în urma regreselor 

succesive, cambia ajunge în mana 

made at the risk of the drawee.[2] 

Finally the payment must be made 

without fraud or the serious error of 

the payer.[3] 

 

The payment of the promissory 

note established by law 

 

For payment (in the sense of 

solution) of the sum stipulated in the 

promissory note it must be presented 

to payment. The presentation of the 

promissory note to payment is 

mandatory for the handling in a valid 

manner of the protest for non-

payment, in case of a refusal of 

payment, as well as the actions in 

court. The promissory note is 

presented to payment even if the 

drawee refused the acceptance 

because he has the right to make the 

payment even in this case, only if the 

handling of the protest of non 

acceptance gives the right to the 

possessor to ask the payment from the 

debtors of regress. 

The right to receive the payment 

belongs to the legitimate possessor of 

the promissory note.  

The obligation of the sum shown in 

the promissory note belongs mainly to 

the drawee. The payment can be 

asked directly to the person that 

guarantees the payment; in case of 

refusal of acceptance the payment can 

be asked from the person indicated at 

need or from the intervenient at need.  

The promissory note can be 

presented to payment to the debtors of 

regress if the formalities of the protest 

have been fulfilled. 

The payment by the drawee 

(acceptor or not) of the promissory 

note extinguishes the promissory 

obligations, including the ones of 

regress. The payment of the sum 

mentioned in the promissory note 
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trăgătorului(care a plătit giranţilor 

ulteriori), cambia poate fi pusă în 

executare contra trasului acceptant(în 

acest caz, practic,cambia devine un 

bilet la ordin);dacă persoana indicată ca 

tras nu a acceptat cambia şi nici 

altcineva, în locul său, nu a acceptat-o, 

atunci obligaţia cambială se stinge prin 

confuziune, trăgătorul suportând, şi în 

acest fel, riscul de a fi pus în circulaţie 

o cambie în suferinţă.[4] 

Plata cambiei se poate face a.la 

scadenţă, b.anticipat;sau c.parţial. În 

baza legii cambiale, plata cambiei 

poate fi cerută de posesorul legitim al 

titlului prin prezentarea cambiei.[5] 

Posesorul unei cambii  are dreptul de a 

cere tuturor obligaţilor cambiali suma 

indicată în textul cambiei, împreuna cu 

dobânda. 

Cambia are valoarea unui titlu, 

executoriu pentru suma înscrisă pe 

titlu, împreuna cu dobânda. 

Cambia trebuie să fie prezentată 

spre plata la locul şi adresa indicate în 

cambie- art.42, alin.2, Legea 

nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului 

la ordin. Prezentarea unei cambii ca o 

casă de compensaţii “echivalează cu o 

prezentare spre plată”- art.41, alin.2, 

Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi 

biletului la ordin. 

Posesorul unei cambii plătibile la o 

zi fixă sau la un anume termen de la 

data emisiunii sau de la vedere trebuie 

să o prezinte la plată, fie în ziua în care 

ea este plătibilă, fie în una din cele 

două zile lucrătoare ce urmează- art.42, 

alin.1, Legea nr.58/1934 asupra 

cambiei şi biletului la ordin. 

Plata titlului la scadenţă duce la 

stingerea obligaţiilor cambiale. O 

cambie poate fi trasă la vedere; la un 

timp de la vedere; la un timp de la data 

emisiunii; la o zi fixă.[6] 

Legea cambială stabileşte reguli cu 

privire la calcularea scadenţei- art.37-

made by the promissory obliged of 

regress, extinguishes only the 

promissory obligations of the 

successive endorsers and their people 

that guarantee. There are not 

extinguished the obligations of the 

prior endorsers, of the drawer, of the 

drawee or their people that guarantee 

for them; based on the promissory 

note the one that paid the possessor of 

the promissory note has, in his turn, 

the right to regress against his prior 

endorser or the drawer and the right to 

act the acceptor drawee. If after 

successive regresses the promissory 

note ends up in the hands of the 

drawer (that paid the next endorsers) 

the promissory note can be put in 

execution against the acceptant 

drawee (in this case the promissory 

note becomes a bill at order), if the 

person indicated as drawee did not 

accept the promissory note and no one 

else has in his place, then the 

promissory obligation is extinguished 

through confusion, the drawer 

assuming the risk of putting into 

circulation a promissory note in 

infliction.[4] 

The payment of the promissory 

note can be made at the date of 

payment, in advance or partially. 

Based on the Promissory Law the 

payment of the promissory note can 

be asked by the legitimate owner of 

the title through the presentation of 

the promissory note.[5] The possessor 

of a promissory note has the right to 

demand all the promissory obliged the 

sum indicated in the text of the 

promissory note, together with 

interest. 

The promissory note has the value 

of a title, enforceable for the sum 

written in the title, together with 

interest.  

The promissory note must be 
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40, Legea nr.58 asupra cambiei şi 

biletului la ordin-, precizând, totodată, 

că ele nu sunt aplicabile “dacă într-o 

clauză a cambiei sau numai din simple 

arătări ale titlului rezultă intenţia de a 

se adopta reguli deosebite”.[7] 

Într-o expunere din doctrina juridică 

condiţiile în care se efectuează plata 

prezintă unele deosebiri, după cum 

stingerea creanţei are loc potrivit 

procedeelor uzuale sau conform 

tehnicii de calculator. 

a) In cadrul art.41-46, posesorul 

titlului este obligat să-l prezinte la plată 

la data scadenţei sau în una din cele 

două zile lucrătoare ce urmează, la 

locul şi adresa indicată în cambie. 

Depăşirea termenelor arătate expune pe 

posesor la anumite decăderi, spre 

deosebire de creditorul din dreptul 

comun, care poate consimţi prorogări 

ale scadenţei în mod liber. Pluralitatea 

de codebitori cambiali impune însă 

clarificarea neîntârziată a poziţiei lor 

juridice şi astfel certitudinea în 

raporturile respective.[8] Solvens este 

dator să verifice calitatea de creditor a 

posesorului. În scopul arătat i se cere să 

constate regulata succesiune a girurilor 

- art.44 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin. Şirul lor trebuie să fie 

neîntrerupt, cu alte cuvinte primul gir 

să fie semnat de beneficiarul originar şi 

în fiecare dintre celelalte să figureze ca 

girant giratarul din girul precedent; 

girurile şterse se socotesc nescrise şi nu 

se iau în consideraţie.  Dacă aceste 

condiţii sunt respectate, “acel care 

plăteşte la scadenţă este valabil liberat, 

afară numai dacă nu a fost fraudă sau 

greşeală gravă din partea sa”. Legea nu 

pretinde însă lui solvens să se convingă 

şi cu privire la autenticitatea semnăturii 

giranţilor. Trasul sau orice alt debitor 

care plăteşte întreaga sumă indicată în 

titlu poate pretinde posesorului să-i 

predea cambia, cu menţiunea de 

presented to payment at the place and 

address indicated in the title – art 42, 

paragraph 2, Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill at order. 

The presentation of a promissory note 

to a clearing house “is equal to a 

presentation for payment” – art 41 

paragraph 2 Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill at order.  

The possessor of a promissory note 

payable at a fixed day or from a 

certain term from the issuing day or 

from the sight must present it to 

payment either on the day it is 

payable, or in one of the two working 

days that follow  - art 42 paragraph 1 

Law 58/1934 on the promissory note 

and the bill at order.  

The payment of the title at the date 

of payment extinguishes the 

promissory obligations. A promissory 

note can be drawn at sight; from a 

time from the sight, at a tine from the 

issuing day; at a fixed day.[6] 

The cambial law establishes rules 

regarding the calculation of the date 

of payment – art 37-40 Law 58/1934 

on the promissory note and the bill at 

order – stipulating that they do not 

apply “if in a clause of the promissory 

note or only through simple showings 

of the title it results the intention to 

adopt special rules”.[7] 

In an exposure from the judicial 

dogma the conditions in which the 

payment is made presents some 

differences, for example the 

extinguishing of the claim is made 

according to the usual procedures or 

according to the calculator technique.  

a) art 41-46 the possessor of the 

title is forced to present it to payment 

at the date of payment or in one of the 

two working days that follow, at the 

place and address indicated in the 

promissory note. The transgression of 

the shown terms exposes the 
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achitare, scrisă de acesta. Debitorul 

cambiei are facultatea să plătească 

numai parţial. În acest caz, trasul, la fel 

cu orice alt solvens, poate cere 

creditorului să facă o menţiune 

corespunzătoare pe cambie şi să dea 

chitanţa- art.43 alin.3 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

În orice caz, dacă titlul nu este 

prezentat la plată în termenul legal, 

orice debitor are facultatea de a 

consemna suma datorată la C.E.C., pe 

chletuiala şi pe riscul posesorului 

cambiei, recipisa depunându-se la 

judecătoria locului de plată- art.46 din 

Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la 

ordin. Efectul plăţii diferă, după cum ea 

este efectuată de tras sau de alţi 

semnatari ai titlului. Plata făcută de tras 

liberează pe toţi debitorii cambiali. 

Dacă achită un girant, sunt descărcaţi 

de datorie numai debitorii subsecvenţi, 

şi anume giranţii ulteriori şi avaliştii 

lor, pe când debitorii anteriori lui 

solvens rămân obligaţi în continuare. 

b) Tehnica informatică înlesneşte 

considerabil efectuarea plăţii. În scopul 

arătat, băncile diverşilor creditori din 

aceiaşi ţară comunică titlurile exigibile 

unui centru naţional de compensaţii, 

care le clasează pe numele debitorilor, 

copiindu-le, astfel defalcat, pe benzi 

magnetice distincte pentru fiecare 

dintre ei, denumite lettres de change 

releve. Aceste înregistrări circulă între 

calculatorul de la centrul de 

compensaţii si cel de la banca 

debitorului, operând automat plata 

datorată, cât şi menţiunile de cont 

necesare. Debitorul solvens nu poate 

însă obţine însăşi cambia ca dovadă a 

plăţii, aşa cum am văzut că prevede 

Legea nr.58 din 1934 deoarece titlul, în 

materialitatea sa, rămâne în posesia 

băncii creditorului. Proba decontării se 

administrează, prin derogare de la cele 

arătate mai sus, numai prin 

possessor to certain decays, unlike the 

creditor fro the common law that can 

consent to prorogations of the date of 

payment in a free manner. The 

plurality of co debtors imposes the 

immediate clarification of their 

judicial position and thus the certitude 

in the respective relationships.[8] The 

solvent has to check the quality of 

creditor of the possessor. He has to 

check the regular succession of the 

endorsements – art 44 from Law 

58/1934 on the promissory note and 

the bill at order. Their row must be 

uninterrupted, in other words the first 

endorsement has to be signed by the 

original beneficiary and in each of the 

endorsements that follow to appear as 

endorser the endorsee from the 

previous endorsement, the deleted 

endorsements are considered 

unwritten and they are not taken into 

account. If these conditions are 

respected “the one that pays at the 

date of payment is validly freed, 

except the case of fraud or serious 

error from his part”. The drawee or 

any other debtor that pays the full 

amount indicated in the title can ask 

the possessor to hand over the 

promissory note with the mention of 

pay off written by him. The debtor of 

the promissory note has possibility to 

pay only partially. In this case the 

drawee, as well as any other person 

that guarantees the payment can ask 

the creditor to make a corresponding 

mention on the promissory note and 

to be given a receipt – art 43 

paragraph 3 from Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill at order.  

If the title is not presented to payment 

in the legal term and debtor has the 

faculty to reduce into writing the sum 

owned at C.E.C. on the expense and 

the risk of the possessor of the 

promissory note, the receipt is then 
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înregistrările efectuate de calculator.  

În rândurile următoare vom vedea în 

detaliu aspecte legate de art. 41. 

“Posesorul unei cambii plătibile la o zi 

fixă sau la un anumit termen de la data 

emisiunii sau de la vedere trebuie să o 

prezinte la plată, fie în ziua în care ea 

este plătibilă, fie în una din cele două 

zile lucrătoare ce urmează”. 

“Prezentarea unei cambii la un Oficiu 

de Compensaţii echivalează cu o 

prezentare spre plată” - art. 41, Legea 

nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului 

la ordin. 

Timpul care se scurge de la 

emisiunea cambiei până la scadenţa ei 

determinată fie chiar prin titlu, fie prin 

voinţa posesorului la cambia plătibilă la 

vedere sau la un anumit timp de la 

vedere, constituie prin excelenţă 

perioada de circulaţiune cambială 

deoarece în această epocă titlul este 

susceptibil de transmisiune prin gir 

cambial, cesiune sau tradiţie. 

În perioada de circulaţiune 

cambială, titlul conţine o simplă 

promisiune de a plăti sau de a face  să 

se plătească aceluia care va fi posesor 

al lui la scadenţă. 

Prin sosirea scadenţei, de fapt sau în 

mod obişnuit circulaţiunea titlului se 

opreşte;spunem de fapt deoarece după 

cum am văzut, legea atribuie girului 

posterior scadenţei, efectele oricărui gir 

cambial, cu condiţia să nu fie făcut 

după facerea protestului sau după 

trecerea termenului facerii protestului - 

art.22 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin. 

Însă scadenţa marchează un moment 

important în existenţa negoţului 

cambial, prin aceea că determină 

exigibilitatea sumei din titlu, făcând 

deci posibilă dizolvarea raportului 

cambial, prin efectuarea plăţii. 

Obligaţiunea cambială poarta asupra 

unei sume de bani, iar scopul creierii 

placed at the courthouse of the place 

of payment – art 46 from Law 

58/1934 on the promissory note and 

the bill at order. The effects of the 

payment are different, if it is made by 

the drawee or by other subscribers of 

the title. The payment made by the 

drawee frees all the promissory 

debtors. If an endorser makes the 

payment, only the subsequent debtors 

are freed, namely the ulterior 

endorsers and the people that 

guarantees for them, while the 

anterior debtors remain continually 

obliged. 

b) The informatics technique 

facilitates the making of the payment. 

The banks of different creditors from 

the same country communicate the 

titles that are due to a national centre 

of compensations that classify them 

on the names of the debtors, copying 

them, thus broken, on distinct 

magnetic tapes for each of them, 

called lettres de change releve. These 

tapes circulate between the pc from 

the compensation headquarters and 

the one from the bank of the debtor, 

automatically making the payment 

owed, as well as the necessary 

account mentions. The  person that 

guarantees the payment for the debtor 

cannot obtain the promissory note as a 

proof of payment, as it is stipulated by 

Law 58/1934 because the title, in its 

materiality, remains in the possession 

of the bank of the creditor. The proof 

of the settlement is given, through 

derogation from what we have shown 

before, only through the recordings 

made on the computer. 

Next we shall see in detail aspect 

regarding art. 41. 

“The possessor of a promissory note 

payable at a fixed day or at a certain 

term from the issuing day or from the 

sight, must present it to payment 
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titlului cambial este plata acestei sume 

în condiţiunile scripturale ale cambiei. 

Privită în sensul ei generic, plata 

echivalează cu îndeplinirea unei 

prestaţii în condiţiile stipulate de părţi; 

privită în sensul ei strict etimologic, 

plata înseamnă stingerea unei 

obligaţiuni pecuniare; însă dreptul 

comun mai oferă şi alte mijloace de 

stingere a obligaţiilor, cum ar fi 

novaţia, compensaţia, confuziunea, 

prescripţia,etc. 

Plata în obligaţiile comerciale, spre 

deosebire de plată în materie civilă, 

reclamă sub impulsul intereselor 

multiple şi complexe angajate în 

angrenajul activităţii comercianţilor, o 

exactitate şi regularitate maximă în 

efectuarea ei, deoarece o întârziere cât 

de neînsemnată, este adesea 

producătoare de perturbări in relaţiile 

de afaceri. 

Prezentarea la plată a cambiei în 

condiţiile prevăzute de art.41 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin, 

este obligatorie numai pentru posesorul 

care întelege să se prevaleze de 

acţiunea de regres, în eventualitatea 

refuzului de plată din partea debitorului 

principal, căci neplata la prezentare 

atrage protestul şi deci dreptul 

posesorului să exercite acţiunea de 

regres.[9] 

Prezentarea titlului pentru plată, 

înseamnă înfăţişarea lui debitorului 

principal, de către posesorul legitimat 

conform legii sau de către mandatarul 

său. 

Prezentarea privită din punctul de 

vedere al materialităţii acestui act, 

constituie o condiţie formală pentru 

obţinerea plăţii, iar prezentarea însoţită 

de protestul de neplată, este absolut 

necesară pentru conservarea acţiunii de 

regres, încât creditul cambial nu se mai 

poate exercita pe baza legii, dacă 

posesorul recurge la un act judiciar sau 

either on the day it is payable or in 

one of the two working days that 

follow”. “The presentation of a 

promissory note to an Office of 

Compensation is equal to a 

presentation to payment” – art 41, 

Law 58/ 1934 on the promissory note 

and the bill at order. 

The time that passes from the 

emission of the promissory note until 

the date of payment determined in the 

title, or through the will of the 

possessor of the promissory note 

payable at sight or at a certain time 

from the sight, is an excellent period 

of promissory circulation decease in 

this period the title is susceptible of 

transmission through promissory 

endorsement, cession or tradition.  

In this period of promissory 

circulation the title contains a simple 

pledge to pay or to force to pay the 

one that will be its possessor at the 

date of payment.  

Through the arrival of the date of 

payment the circulation of the title 

stops in fact or commonly, we say in 

fact because as we have seen the law 

gives to the endorsement that is 

posterior to the date of payment the 

effects of any promissory 

endorsement with the condition to not 

have been made after the protest or 

after the passing of the term of 

making the protest – art 22 from Law 

58/1934 on the promissory note and 

the bill at order.  

But the date of payment marks an 

important moment in the existence of 

the promissory commerce, because it 

determines the sum from the title, thus 

making possible the dissolution of the 

promissory relationship, through the 

making of the payment. 

The promissory obligation is made 

over a sum of money, and the purpose 

of creating the title is the payment of 
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extrajudiciar, în locul prezentării 

cambiei, căci condiţiile prescrise de 

lege pentru exercitarea creditului 

cambial, trebuiesc îndeplinite întocmai, 

fără a putea fi înlocuite prin altele 

convenţionale, chiar dacă partea 

interesată nu are motiv să se plângă sau 

să acuze existenţa unui prejudiciu.[10] 

Fixarea termenului înăuntrul căruia 

cambia trebuie înfăţişată la plată, 

prezintă o deosebită importanţă atât 

pentru creditor căci ştie cu precizie data 

la care poate obţine plata, cât şi pentru 

debitor deoarece are interesul să 

cunoască dinainte ziua când va trebui 

să aibă la dispoziţie suma necesară 

plăţii. 

În sistemul legii cambiei, 

prezentarea cambiei se face în ziua în 

care cambia este plătibilă sau în una din 

cele două zile de lucru care urmează, 

iar protestul se face în una din cele 

două zile lucrătoare care urmează zilei 

în care cambia este plătibilă.[11] 

Acest sistem este preferabil întrucât 

permite creditorului ca apreciind 

împrejurarile, să prezinte cambia spre 

plată chiar după două zile de la 

scadenţă, oferind astfel debitorului 

putinţa să-şi procure suma necesară. 

Natural, prezentarea cambiei dupa 

ziua scadenţei constituie o pură 

facultate pentru creditor, el având 

dreptul s-o prezinte chiar în ziua 

scadenţei;faţă de un debitor de bună-

credinţă şi cu posibilităţi de plată, 

creditorul va uza de această facultate; 

faţă de un debitor de rea-credinţă, 

insolvabil sau în privinţa căruia este 

informat că nu va plăti, va prezenta 

titlul chiar în ziua scadenţei. 

Prezentarea se poate face la orice 

oră în cursul zilei scadenţei sau al celor 

două zile următoare; însă, incontestabil, 

pentru a fi valabilă, trebuie să aibă loc 

în ore potrivite, adică în timpul de 

presupusă activitate pentru oricare din 

that sum in the scriptural conditions 

of the promissory note. 

Regarded in its generic sense, the 

payment is equal with the fulfillment 

of a performance in the conditions 

stipulated by the parties; regarded in 

its etymologic sense the payment 

means the extinguishing of a 

pecuniary obligation; but in the 

common law there are other means of 

extinguishing the obligations, such as 

novatia, compensation, confusion, 

prescription. 

The payment in the commercial 

obligations, unlike the payment in 

civil mater, requires under the 

impulse of multiple and complex 

interests engaged in the gear of 

traders’ activities, an exactness and 

maximum regularity in its making, 

because even a slight delay usually 

produces disturbances in the business 

relationships. 

The presentation to payment of the 

promissory note in the conditions 

stipulated by art 41 from Law 

58/1934 on the promissory note and 

the bill at order is mandatory only for 

the possessor that understand to 

prevail himself from the regress 

action, in case of a refusal of payment 

from the part of the main debtor 

because the non payment at 

presentation brings the protest and 

thus the right of the possessor to make 

the regress action.[9]  

The presentation of the title to 

payment means its showing to the 

main debtor by the legitimate 

possessor according to the law or by 

his trustee.  

The presentation regarded from the 

point of view of materiality of this act 

is a formal condition for obtaining the 

payment, and the presentation 

accompanied by the protest for non 

payment is absolutely necessary for 
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noi.[12] 

Calcularea termenului de plată 

când în ziua scadenţei este o 

sărbătoare legală.  

Se îngăduie posesorului să ceară 

plata în ziua scadenţei, sau în una din 

cele doua zile lucrătoare care urmează 

dupa scadenţă - art.41,alin.1, Legea 

nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului 

la ordin. Cu alte cuvinte, posesorul 

dispune de 3 zile pentru a se prezenta 

debitorului şi a cere plata, alegerea zilei 

aparţinând detentorului. 

Când ziua scadenţei este o zi de 

lucru, dispoziţia de mai sus nu 

comportă nicio dificultate în aplicarea 

ei.Tot astfel când dupa ziua scadenţei 

urmează o sărbătoare, şi între acele 

două zile lucrătoare, există o sărbătoare 

sau în sfârşit când cea de-a doua zi 

după scadenţă, este de asemenea 

sărbătoare. 

De aceste sărbători nu se ţine seama, 

legea vorbind în mod categoric despre 

2 zile lucrătoare. Deci, posesorul 

dispune în mod efectiv de 2 zile 

lucrătoare care urmează după scadenţă, 

pentru e exercita dreptul său de a 

prezenta titlul la plată. 

Chestiunea calculării acestui termen 

de 2 zile devine discutabilă când 

scadenţa cambiei este o sărbătoare 

legală deoarece legea prelungeşte în 

acest caz scadenţa până la prima zi 

lucrătoare când poate fi cerută plata 

prin prezentarea titlului(art.95), fără să 

prevadă vreo dispoziţie cu privire la 

acele două zile lucrătoare posterioare 

scadenţei şi anume dacă aceste două 

zile au a se calcula începând din ziua în 

care plata poate fi cerută sau din ziua 

scadenţei. 

În legea cambiei, se prevede că plata 

cambiei a cărei scadenţă este într-o zi 

de sărbătoare, nu poate fi cerută decât 

în prima zi lucrătoare dupa scadenţă. 

Deci acest articol stabileşte o distincţie 

the conservation of the regress action, 

because the promissory credit cannot 

be exerted based on the law if the 

possessor resorts to a judicial or 

extrajudicial act instead of presenting 

the promissory note, because the 

conditions stipulated by the law for 

the exerting of the promissory credit 

must be fulfilled to the letter, without 

being able to be replaced by other 

conventional ones, even if the 

interested party has no reason to 

complain or to accuse the existence of 

a prejudice.[10] 

The fixing of the term within 

which the title must be presented to 

payment as a special importance for 

the creditor because he knows exactly 

the date at which he can obtain the 

payment, as well as for the debtor 

because he has the interest to know 

forehand the day he will have to have 

at his disposal the sum necessary for 

payment. 

In the system of the promissory 

law the presentation of the promissory 

note is made on the day in which it is 

payable or in one of the two working 

days that follow, and the protest is 

made in one of the two working days 

that follow that day in which the 

promissory note is payable.[11] 

This system is preferred because it 

allows the creditor to appreciate the 

circumstances and to present the 

promissory note to payment even at 

two days after the date of payment, 

thus offering the debtor the time to 

obtain the necessary sum. 

Naturally the presentation of the 

promissory note after the date of 

payment is a pure faculty for the 

creditor, he has the right to present it 

at the date of payment; towards the 

creditor and as a sign of good will and 

with possibilities of payment the 

creditor will use this faculty; towards 
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netă între ziua scadenţei şi ziua 

plăţii;ziua scadenţei este aceea care 

rezultă din titlu;această zi poate fi o zi 

lucrătoare sau o sărbătoare;ziua plăţii 

este întotdeauna o zi lucrătoare. Prin 

urmare dacă o cambie scade într-o zi de 

lucru, ziua scadenţei şi ziua plăţii, 

coincid;dacă însă scadenţa este o 

sărbătoare, acele două zile diferă.[13] 

Posesorul cambiei trebuie să 

prezinte cambia pentru plată la locul şi 

adresa indicată în cambie.[14]  În lipsa 

indicării exprese a unei adrese, se 

prevede că prezentarea cambiei pentru 

plată se va face, în scara, adică în 

ordinea arătată, la domiciliul trasului 

sau persoanei desemnate în cambie să 

plătească pentru el, la domiciliul 

acceptantului prin intervenţie sau de 

persoana indicată în cambie să 

plătească pentru acesta şi în ultimul 

rând la domiciliul indicatului la nevoie 

- art.42 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin. Nu este vorba de o 

prezentare cumulativă, ci de o ordine 

de preferinţă legală care trebuie 

respectată. 

Normele-cadru ale Băncii Naţionale 

a României la pct.243 prevăd că nu va 

fi considerată o prezentare la plată 

valabilă aceea făcută în stradă sau la 

bursă. Ca urmare, o asemenea 

prezentare, în caz de refuz de plată, nu 

poate duce la încheierea protestului de 

neplată. De asemenea, aceleaşi Norme-

cadru reglementează, în sensul art.68 

alin.12, ca în cazul în care locuinţa sau 

sediul debitorului nu pot fi găsite, 

atunci posesorul cambiei trebuie să 

ceară plata la ultimul domciliu 

cunoscut sau sediul debitorului. 

În aplicarea principiului autonomiei 

obligaţiei cambiale, jurisprudenţa a 

considerat că având efecte limitate între 

părţi un înscris separat prin care între 

emitent şi beneficiar se convine asupra 

altui loc de plată decât cel din 

the creditor of bad faith, insolvent or 

regarding which he was informed that 

will not pay the creditor will present 

the title at the date of payment. 

The presentation can be made at 

any hour from the day of payment or 

the tow working days that follow, but 

in order to be valid it has to be made 

at proper hours, meaning in the time 

of alleged activity for any of us.[12] 

The calculation of the term of 

payment when the date of payment is 

a legal holiday. 

The possessor can ask the payment 

on the day of payment or in one of the 

two working days that follow after the 

date of payment – art 41 paragraph 1 

Law 58/1934 on the promissory note 

and the bill at order. 

In other words the possessor has 3 

days to present the debtor and to 

demand payment, the choosing of the 

day belonging to the possessor. 

When the date of payment is a 

working day, the above stipulation 

brings no difficulty. The situation is 

the same when after the date of 

payment follows a holiday or between 

one of the two working days there is a 

holiday or when the second day after 

the date of payment is also a holiday.  

We do not take into account these 

holidays because the law talks 

categorically about the two working 

days. Thus the possessor has 

effectively two working days that 

follow the date of payment to exert 

his right and to present the title to 

payment. 

This calculation becomes 

problematic when the date of payment 

is a legal holiday because the law 

prolongs in this case the date of 

payment until the first working day 

when the payment of the title can be 

asked through the presentation of the 

title (art 95) without stipulating 
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cambie.[15] 

Obligaţia ce rezultă din cambie este 

cherabilă şi nu portabilă. Cambia se va 

prezenta la plată pentru achitarea sumei 

înscrisă în titlu. Prezentarea  cambiei 

către tras trebuie să fie reală şi serioasă. 

De altfel, în caz de refuz al plăţii, 

prezentarea este necesară în vederea 

dresării protestului de neplată şi 

chemării în judecată. 

Plata poate fi cerută de posesorul 

legitim al titlului prin prezentarea 

cambiei- art.38 alin.(1) si art.41 alin.(1) 

din Legea cambiala română. Dreptul la 

plată va reveni beneficiarului indicat de 

trăgător sau girantului, care se 

legitimează prin şirul neîntrerupt de 

giruri. 

Prezentarea unei cambii la o casă de 

compensare echivalează cu o 

prezentare la plată. Asimilarea este 

posibilă dacă debitorul este membru al 

respectivei camere.[16] 

În conformitate cu prevederile din 

Legea cambială română, prezentarea 

unei cambii la plată se poate face în 

original sau prin trunchiere - art.46. din 

Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la 

ordin. Operaţiunea de trunchiere 

reprezintă procedeul informatic care 

constă în următoarele acţiuni succesive: 

transpunerea în format electronic a 

informaţiilor relevante de pe cambia 

originală;reproducerea imaginii 

cambiei originale în format electronic ; 

transmiterea informaţiei electronice 

obţinute către instituţia de credit 

plătitoare. Obiectul trunchierii îl pot 

forma numai cambiile acceptate. 

Cambia se prezintă pentru plată 

debitorului principal sau terţului 

desemnat să plătească pentru el. 

Persoanele obligate să plătească suma 

înscrisă în cambie sunt trasul acceptant, 

avalistul trasului şi acceptantul pentru 

onoare. Plata cambiei mai poate fi 

cerută trasului neacceptant, 

anything regarding the two working 

days prior to the date of payment 

meaning if these two days are taken 

into account starting from the day the 

payment can be demanded or from the 

date of payment. 

In the promissory law it is 

stipulated that the payment of the 

promissory note whose date of 

payment is on a day of holiday cannot 

be demanded until the first working 

day that follow. So this article 

establishes a difference between the 

date of payment and the day of the 

payment; the date of payment is the 

one that results from the title, this day 

can be a  working day or a holiday; 

the day of payment is always a 

working day. Thus if a promissory 

note has as a date of payment on a 

working day, the date of payment and 

the day of payment are he same; if the 

date of payment is a holiday, those 

two days differ.[13] 

The possessor of the promissory 

note has to present it to payment at 

the place and address indicated in the 

title.[14] If it lacks the indication of 

an exact address it is stipulated that 

the presentation of the promissory 

note will be made, in the shown order, 

at the residence of the drawee or at 

the person designated in the 

promissory note to pay for him, at the 

residence of the acceptor through 

intervention or at the person indicated 

in the promissory note to pay for him, 

and lastly at the residence of the 

indicated at need – art 42 from Law 

58/1934 on the promissory note and 

the bill at order. We are not talking 

about a cumulative presentation, but it 

is a legal order that as to be respected. 

The framework of stipulations 

from the National Bank of Romania at 

point 243 stipulate that it will not be 

considered a valid presentation to 
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domiciliatorului şi indicatului la 

nevoie. 

Înainte de a plăti, debitorul are 

obligaţia să stabilească identitatea 

posesorului titlului şi legitimitatea 

formală. El trebuie să verifice 

regularitatea şirului de giruri, nu şi 

autenticitatea semnăturilor giranţilor. 

Plata cambiei se cere la scadenţă. 

Dacă titlul are scadenţa la o zi fixă sau 

la un anumit interval de la emitere ori 

de la vedere, cambia trebuie prezentată 

la plata în ziua în care este plătibilă sau 

în una din cele două zile lucrătoare ce 

urmează.[17] 

Cambia cu scadenţa la vedere va fi 

plătită la prezentare, cu excepţia 

cazului când s-a prevăzut un termen de 

plată calculat(socotit) de la “vedere”. 

Plata efectuată de tras ii eliberează pe 

toţi debitorii cambiali. Refuzul trasului 

are drept consecinţă răspunderea 

solidară a tuturor debitorilor cambiali 

(trăgător, girant, avalist).[18] 

În cazul în care scadenţa cade într-o 

zi de sărbătoare legală, plata nu poate fi 

cerută decât în următoarea zi 

lucrătoare. Zilele de sărbătoare ce 

întrerup cele două zile lucrătoare în 

care cambia poate fi prezentată nu sunt 

luate în calcul. 

Cambia cu scadenţa la vedere este 

plătibilă la prezentare.  Ea trebuie 

prezentată la plată în intervalul legal de 

un an sau în termenul stabilit de 

trăgător ori de către giranţi. 

Cambia se prezintă spre plată la 

locul indicat în cambie. Dacă locul de 

plata nu este precizat, se va lua în 

considerare localitatea de lângă numele 

trasului, în conformitate cu dispoziţiile 

dreptului comun.[19] 

Cel care plăteşte la scadenţă este 

liberat valabil, dacă din partea sa nu a 

fost fraudă sau greseală gravă- art.40 

alin.2 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin. Dar efectele plăţii 

payment the one made in the street or 

at the stock exchange. Thus such a 

presentation, in case of a refusal of 

payment cannot lead to the closing of 

the protest of non payment. Also the 

same stipulations say, in the sense of 

art 68 paragraph 12 that in the case in 

which the residence or the 

headquarters of the debtor cannot be 

found the possessor of the promissory 

note must demand the payment at the 

last known residence or headquarters 

of the debtor. 

In applying the principle of the 

autonomy of the promissory 

obligation the jurisprudence 

considered that having limited effects 

between the parties a separate act 

through which the issuer and the 

beneficiary agree on a place of 

payment, different from the one from 

the promissory note.[15] 

The obligation that results from the 

promissory note is cherabila and not 

portable. The promissory note will be 

presented to payment for the pay off o 

the sum written on the title. The 

presentation of the promissory note by 

the drawee must be real and serious. 

Thus in case of refusal of payment the 

presentation is necessary in order to 

handle the protest for non payment 

and the calling to court. 

The payment can be demanded by 

the legitimate possessor of the title 

through the presentation of the 

promissory note – art 38 paragraph 1 

and art 41 paragraph 1 from Roman 

Promissory Law. The right to 

payment will be the beneficiary’s 

indicated by the drawer or the 

endorser that is legitimated by the 

uninterrupted row of endorsements. 

The presentation of a promissory 

note to a clearing house is equal to a 

presentation to payment. The 

assimilation is possible if the debtor is 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

172 

sunt diferite, după cum se efectuează de 

un debitor cambial principal sau de alţi 

debitori cambiali. 

Plata făcută de tras stinge obligaţia 

cambială. Achitarea sumei înscrise în 

cambie eliberează pe toţi debitorii 

cambiali. 

Dacă plata se face de un debitor de 

regres sunt eliberaţi de datorie numai 

giranţii ulteriori şi avaliştii lor. 

Debitorii anteriori rămân obligaţi în 

continuare şi pot fi urmăriţi în temeiul 

cambiei.[20] 

Locul plăţii trebuie să fie arătat în 

conţinutul cambiei. În lipsa indicării 

locului plăţii, plata se va face în 

localitatea indicată lângă numele 

trasului. În situaţia în care nu se 

prevede vreo localitate, plata se va face 

la sediul trasului sau celui indicat să 

facă plata(deci plata este cherabilă). 

Plata va fi făcută de tras, dacă a 

acceptat cambia, şi de avalişti. 

Dacă plata se face la scadenţă, 

efectul firesc este stingerea datoriei 

cambiale. Când plata se face de către 

un girant, sunt liberaţi de plată numai 

debitorii cambiali succesivi lui, nu şi 

cei anteriori.[21] 

Într-o altă opinie vom vedea 

asptecte legate de prezentarea titlului la 

plată - legitimare activă şi legitimare 

pasivă. Plata constituie finalitatea şi 

esenţa oricărui negoţ cambial. Crearea 

şi circulaţia titlului nu are alt scop decât 

achitarea sumei înscrise în cambie şi 

stingerea obligaţiilor ce rezultă din ea. 

Efectuarea plăţii datoriilor la timp 

are importanţă covârşitoare pentru 

persoanele aflate în relaţii de afaceri. În 

materie comercială neplata unei datorii 

face ca nici creditorul a cărui creanţă 

nu a fost onorată să nu-şi poată 

îndeplini obligaţiile. 

Legea cambială nu reglementează 

decât stingerea obligaţiilor cambiale 

prin plată. Asta nu exclude, însă, 

member of that clearing house.[16] 

According to the stipulations from 

Roman Promissory Law the 

presentation of a promissory note to 

payment can be made in original or 

through cropping – art 46 from Law 

58/1934 on the promissory note and 

the bill at order. The cropping 

operation is the informatics process 

that means the following successive 

actions: the transposition in an 

electronic format of the relevant 

information from the original 

promissory note; the reproduction of 

the image of the original promissory 

note in electronic format; the 

transmission of the electronic 

information obtained towards the 

paying credit institution. The object of 

cropping can be made only by 

accepted promissory notes. 

The promissory note is presented 

to payment to the main debtor or to 

the third party that is designated to 

pay for him. The people obliged to 

pay the sum written on the promissory 

note are the acceptor drawee, the 

person that guarantees to pay for him 

and the acceptor for honor. The 

payment of the promissory note can 

be demanded to the non-acceptor 

drawee, to the domiciliary or to the 

indicated at need. 

Before paying the debtor has the 

obligation to establish the identity of 

the possessor of the title and the 

formal legitimacy. He has to check 

the regularity of the row of 

endorsements not the authenticity of 

the endorsers’ signatures. 

Te payment of the promissory note 

is demanded at the date of payment. If 

the title has a fixed date of payment or 

at a certain interval from the issuing 

or from the sight, the promissory note 

must be presented on the day it is 

payable or in one of the two working 
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posibilitatea de stingere a lor prin 

mijloace de drept comun: remitere de 

datorie, compensaţii, fuziunea, 

novaţiunea. De asemenea legea nu 

reglementează decât plata făcută de 

debitorul principal. Însă regulile se 

aplică mutatis mutandis(schimband ce 

este de schimbat) şi plăţilor efectuate 

de ceilalţi debitori(giranţi, trăgători, 

avaliştii lor) în caz de refuz din partea 

trasului. 

Şi în materie cambială se aplică 

regula generală, proprie tuturor 

titlurilor de credit după care obţinerea 

plăţii presupune îndeplinirea unei 

condiţii esenţiale: prezentarea 

documentului către debitor din partea 

purtătorului legitim(sau reprezentantul 

său).[22] 

Nimic nu împiedică pe titularul 

dreptului să atenţioneze pe debitor că 

va prezenta titlul la plată, pe calea unui 

aviz. Este vorba de o înştiinţare a 

prezentării la plată, prealabilă şi 

neoficială făcută cu scopul de a evita 

neîndeplinirea obligaţiilor din motive 

strict administrative. 

Obligaţia ce rezultă din cambie este 

cherabilă şi nu portabilă, deoarece 

debitorul nu cunoaşte până la scadenţă 

cine este creditorul. Prin prezentarea 

titlului la plată creditorul se face 

cunoscut(prezentându-se ca posesor 

legitim) şi-şi concretizează pretenţia ce 

constă în suma înscrisă în cambie. Mai 

mult, prin prezentarea titlului se 

constată, eventual, refuzul şi 

îndreptăţeşte pe creditor la efectuarea 

actelor conservatorii ale drepturilor de 

regres. 

Prezentarea la plată se face numai 

de către posesorul legitim(spre 

deosebire de prezentarea la acceptare 

ce se poate face de orice detentor). 

Daca există mai mulţi beneficiari 

prezentarea trebuie făcută de toţi.  

Posesorul legitim poate da 

days that follow.[17] 

The promissory note with the date 

of payment at sight will be paid at 

presentation, except the case in which 

it is stipulated a term of payment 

calculated from the sight. The 

payment made by the drawee frees all 

the promissory debtors. The refusal of 

the drawee has as consequence the 

solitary responsibility of all the 

promissory debtors (drawer, endorser, 

person that guarantees for him).[18] 

In case in which the date of 

payment is on a legal holiday the 

payment cannot be demanded until 

the next working day. The days of 

holiday that interrupt the two working 

days in which the promissory note can 

be presented are not taken into 

account.  

The promissory note with the date 

of payment at sight is payable at 

presentation. It has to be presented to 

payment in the legal interval of one 

year or within the term established by 

the drawer or by the endorsers.  

The promissory note will be 

presented to payment at the place 

indicated in it. If the place of payment 

is not established we will take into 

account the town next to the name of 

the drawee, according to the 

stipulations of the Roman law.[19] 

The one that pays at the date of 

payment is validly freed, if from his 

part there was no fraud or serious 

error – art 40, paragraph 2 from Law 

58/1934 on the promissory note or the 

bill at order. But the effects of the 

payment are different, based on the 

fact if it is made by a main 

promissory debtor or by other 

promissory debtors. 

The payment made by the drawee 

extinguishes the promissory 

obligation. The paying off of the sum 

written on the promissory note frees 
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împuternicire altei persoane să facă 

această prezentare, dar împuternicirea 

va fi însoţită de o chitanţă semnată de 

primirea sumei, urmată de semnătura 

posesorului. 

Cambia trebuie prezentată spre plată 

debitorului, adică, în primul rând, 

trasului, indiferent că-i acceptant sau 

nu.[23] Cu alte cuvinte prezentarea se 

face trasului indiferent dacă a acceptat 

sau nu. Din neacceptare nu se poate 

deduce ca trasul nu va plăti. Dacă este 

indicat vreun domiciliatar prezentarea 

se va face acestuia. În subsidiar va fi 

prezentată acceptantului prin 

intervenţie şi indicatului la nevoie.[24] 

Dacă există mai mulţi traşi sau 

domiciliatari cambia va fi prezentată 

tuturor în ordinea aleasă de posesor. 

Cambia nu va fi prezentată la plată 

avalistului trasului, operaţiunea 

îndreptată împotriva trasului fiind 

suficientă. 

Locul în care se face prezentarea 

este locul indicat în Legea română a 

cambiei- art.42 din Legea 58/1934 a 

cambiei şi biletului la ordin. 

Legea cambiei prevede că posesorul 

unei cambii plătibilă la o zi fixă sau la 

un anume termen de la data emisiunii 

sau de la vedere trebuie să o prezinte la 

plată fie în ziua în care este plătibilă, 

fie în una din cele două zile lucrătoare 

care urmează- art.41 din Legea 58/1934 

a cambiei şi biletului la ordin. 

Fac o precizare: cererea plăţii 

împotriva trasului acceptant se poate 

face oricând în termenul de prescripţie, 

dar dacă prezentarea la plată nu se face 

în condiţiile indicate mai sus, nu se mai 

poate dresa protestul iar posesorul 

titlului decade din drepturile de regres. 

Neprezentarea la plată în termen, 

contra trasului mai are o consecinţă: 

când prezentarea nu se face 

corespunzător, nu se poate discuta 

despre întârzierea debitorului la plata şi 

all the promissory debtors. 

If the payment is made by a debtor 

of regress there are freed from the 

debt only the subsequent endorsers 

and the people that guarantees to pay 

for them. The prior debtors are still 

obliged and can be followed based on 

the promissory note.[20] 

The place of payment must be 

shown in the content of the 

promissory note. If it is not indicated 

the payment will be made in the place 

indicated next to the name of the 

drawee. If no place is indicated, the 

payment will be made at the 

headquarters of the drawee or of the 

person indicated to make the payment 

(thus the payment is cherabila) 

The payment will be made by the 

drawee, if he accepted the promissory 

note, and the people that guarantee the 

payment. 

If the payment is made at the date 

of payment the natural effect is the 

extinguishing of the promissory debt. 

When the payment is made by an 

endorser, there are freed from 

payment only the debtors that follow 

him, not the ones before him.[21] 

In another opinion we shall see 

aspects regarding the presentation of 

the title to payment – active 

legitimated and passive one. 

The payment is the finality and the 

essence of any promissory commerce. 

The creation and the circulation of the 

title have no other purpose than the 

paying off of the sum written on the 

promissory note and the extinguishing 

of the obligations that result from it.  

The making of the payment of the 

debts in time has a crucial importance 

for the people that have business 

relationships. In commercial matter 

the nonpayment of a debt makes the 

creditor whose claim was not honored 

to not fulfill his obligations.  
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creditorul nu va putea cere daune 

pentru întârziere.[25] 

Dacă scadenţa este o zi 

nelucrătoare, plata nu poate fi făcută 

decat în ziua lucrătoare următoare. În 

acest caz şi termenul de 2 zile se 

prelungeşte încât posesorul are la 

dispoziţie trei zile lucrătoare pentru 

prezentare.[26] 

Legea nu prevede orele la care se 

face prezentarea. Practic, ea trebuie să 

se facă la ore potrivite desfăsurării 

activităţii. Clauza care prevede ora 

prezentării este legală, însă 

nerespectarea orei nu duce la decăderea 

din drepturile de regres. 

Termenul stabilit de lege este în 

favoarea creditorului şi al debitorului, 

deoarece, în principiu, creditorul nu 

este ţinut să primească plata anterior 

scadenţei şi nici nu poate cere plata 

anticipat.  În practică, băncile în 

calitate de domiciliatari atenţionează în 

prealabil pe traşi despre scadenţele 

cambiilor ce li se vor prezenta. In acest 

fel debitorul ia la cunoştinţă cu 

anticipaţie despre prezentările la plată 

ce se vor face. 

Neîndeplinirea acestor uzanţe de 

către bănci nu duce la o răspundere 

juridică de drept cambial. 

Contrar principiilor de drept comun 

numai parţile pot conveni prorogarea 

scadenţei cambiei. Operaţia se 

realizează prin înlocuirea cambiei cu o 

alta nouă, ca să se respecte exigenţa 

literalităţii titlului şi se numeşte 

reînnoire a cambiei. Noul titlu cuprinde 

aceleaşi clauze, afară de scadenţă. 

Procedeul nu duce la novarea raportului 

cambial deşi părţile pot conveni expres 

şi novaţia.[27] 

Reînnoirea nu este admisibilă decât 

cu acordul tuturor semnatarilor. Daca 

nu toţi consimt la modificare, scadenţa 

modificată nu are efecte decât între cei 

între care a intervenit şi giratarii 

The promissory law brings under 

regulation only the extinguishing of 

the promissory obligations through 

payment. This does not exclude the 

possibility to extinguishing them 

through means of common law:  the 

remission of debt, compensations, 

fusion, novation. Also the law brings 

under regulation only the payment 

made by the main debtor. But the 

rules apply mutatis mutandis 

(changing what it is to be changed) 

and the payments made by the other 

debtors (endorsers, drawers and the 

people that guarantee to pay for them) 

in case of refusal from the part of the 

drawee.  

In the promissory matter we apply 

the general rule that is characteristic 

to all the credit titles after which the 

obtaining of the payment means the 

fulfillment of an essential condition: 

the presentation of the document 

towards the debtor from the part of 

the legitimate bearer (or his 

representative).[22] 

Nothing will prevent the holder of 

the right to point out to the debtor that 

he will present the title to payment, 

with a notice. It is about the notice of 

the presentation to payment, prior and 

not official made with the purpose to 

avoid the non fulfillment of the 

obligations based on strictly 

administrative motives. 

The obligation that results from the 

promissory note is cherabila and not 

portable, because the debtor does not 

know who the creditor is until the date 

of payment. Through the presentation 

of the title to payment to the creditor 

is made as known (presenting himself 

as legitimate possessor) and he putts 

across the claim that is the sum 

written on the promissory note. 

Moreover, through the presentation of 

the title it is ascertained the refusal, 
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succesivi lor. Faţă de cei ce nu şi-au dat 

consimţământul, posesorul trebuie să 

aibă în vedere scadenţa iniţială pentru 

conservarea drepturilor de regres. 

Dacă ambele titluri rămân în mâna 

posesorului, pentru a se evita 

dedublarea obligaţiilor se face 

menţiune pe ambele titluri despre 

reînnoire. Fiecare titlu va fi opozabil 

numai celor care au avut în vedere o 

anumită scadenţă şi creditorul 

prezentându-le pe amândouă la plată işi 

conservă drepturile de regres faţă de 

toţi semnatarii. 

Părţile pot menţine aceeaşi scadenţă 

însă pot proroga termenul de prezentare 

la plată. Convenţia este valabilă nmai 

pentru cei ce au subscris-o. Posesorul  

care deţine o astfel de cambie dacă o va 

prezenta la plată în termenul 

convenţional riscă să piardă dreptul de 

regres împotriva celor ce n-au subscris 

la prorogare. 

Art.59 din Legea nr.58/1934 asupra 

cambiei şi biletului la ordin prevede că 

dacă prezentarea cambiei este 

împiedicată de un obstacol de 

neînlaturat, termenul se prelungeşte, 

însă posesorul trebuie să aducă la 

cunoştinţă girantului său, prin scrisoare 

recomandată, existenţa cazului fortuit 

sau de forţă majoră. Fiecare giratar 

trebuie să procedeze la fel faţă de 

girantul său. Prezentarea se va face 

imediat dupa încetarea impedimentului. 

Dacă situaţia durează mai mult de 30 

zile drepturile de regres se pot exercita 

fără prezentare la plată şi fără 

protest.[28] 

Neprezentarea titlului la plată 

produce efecte atât in ce-i priveste pe 

debitorii de regres cât şi în ce-l priveste 

pe debitorul principal. Neprezentarea la 

plată în termen pune pe posesor în 

imposibilitatea de a dresa protestul de 

neplată şi în acest caz va fi decăzut din 

drepturile de regres. 

eventually, and it gives the creditor 

the right to make the acts that 

preserve the rights of regress. 

The presentation to payment is 

made only by the legitimate possessor 

(unlike the presentation to acceptance 

that can be made by any holder). If 

there are more beneficiaries the 

presentation will be made towards all 

of them. The legitimate possessor can 

give a delegacy to another person to 

make this presentation, but the 

delegacy will be accompanied by a 

receipt signed for the receiving of the 

sum followed by the signature of the 

possessor.  

The promissory note must be 

presented to payment to the debtor, 

meaning first of all the drawee, no 

matter if he is acceptor or not.[23] In 

other words the presentation will be 

made to the drawee no matter if he 

accepted or not. From the no 

acceptance it cannot be deduced that 

the drawee will not pay. If a 

domiciliator is indicated the 

presentation will be made to him. In 

subsidiary it will be presented to the 

acceptor through intervention or to the 

indicated at need.[24] 

If there are more drawees the 

promissory note will be presented to 

all in the order chosen by the 

possessor. The promissory note will 

not be presented to payment to the 

person that guarantees the drawee, the 

operation against the drawee being 

enough. 

The place in which the presentation 

will be made is the place indicated in 

the Roma law of promissory note – art 

42 from Law 58/1934 o the 

promissory note and the bill at order. 

The promissory law stipulates that 

the possessor of the promissory note 

that is payable at a fixed day or at a 

certain term from the issuing day or 
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Când există debitor principal, lipsa 

prezentării nu-l decade pe posesor din 

dreptul de a executa creanţa sa şi de a 

exercita acţiunea cambială, cât timp 

dreptul său nu este prescris. 

Debitorul principal, însă, nu poate fi 

constrâns, în lipsa unei cereri la 

scadenţă să rămână în aşteptarea 

curgerii prescripţiei pentru a se putea 

considera eliberat definitiv. El nu poate 

uza de normele ce reglementează oferta 

reală pentru că nu cunoaşte pe 

posesorul legitim în momentul 

scadenţei. 

Art.46, Legea nr.58/1934 asupra 

cambiei şi biletului la ordin îi 

recunoaşte totuşi posibilitatea de a 

efectua un depozit, o depunere 

liberatorie la instituţia competentă, pe 

cheltuiala şi pe riscul creditorului.  

Recipisa se va depune la instanţa 

corespunzătoare locului de plată. 

Consemnarea la C.E.C. a sumei 

liberează pe debitorul principal de 

sarcina plaţii şi stinge raportul cambial. 

Debitorul are însă posibilitatea de a 

retrage suma depusă, deoarece aceasta 

nu echivalează cu o plată ci constă într-

o ofertă specială liberatorie. Ea poate fi 

revocată până ce creditorul nu s-a 

prezentat să ridice suma. Revocarea 

depozitului aduce părţile în situaţia 

anterioară. Legea reţine că “orice 

debitor” poate să facă depozitul.  Deşi 

debitorul principal face de obicei 

depunerea nu este exclus ca şi un 

debitor de regres să aibă interes în acest 

sens.[29] 

Înteresul poate fi indirect, moral(să-

şi onoreze semnătura de pe titlu) sau 

poate fi chiar direct(imaginăm situaţia 

în care trasul a acceptat cambia cu o 

semnătură de favoare iar favorizatul va 

plăti el cambia acceptată în aceste 

condiţii). 

Se poate discuta ce sumă se va 

consemna pentru ca depozitul să fie 

from the sight has to present it to 

payment either on the date it is 

payable, or in the two working days 

that follow – art 41 from Law 58/1934 

on the promissory note and the bill at 

order.  

We make a determination: the 

demand for payment against the 

acceptor drawee can be made anytime 

in the prescription term, but if the 

presentation to payment is not made 

in the conditions shown above the 

protest cannot be handled anymore 

and the possessor of the title decays 

from the regress rights. The non 

presentation to payment within the 

term against the drawee has another 

consequence: when the presentation is 

not made accordingly we cannot talk 

about the debtor’s delay to payment 

and the creditor will not be able to ask 

damage for the delay.[25] 

If the date of payment is not on a 

working day the payment cannot be 

made until the next working day. In 

this case the two days term is 

prolonged so that the possessor has at 

his disposal three working days for 

presentation.[26] 

The law does not stipulate the 

hours in which the presentation will 

be made. It has to be made at proper 

hours for deployment of the activity. 

The clause that stipulates the hour of 

presentation is legal, but the non-

compliance with this hour does not 

lead to the decay from the regress 

rights. 

The term established by the law is 

in favor of the creditor and the debtor, 

because the creditor is not held to 

receive the payment prior to the date 

of payment and the payment in 

advance cannot be asked. The banks 

as prior domiciliaters give notice to 

the drawee about the dates of payment 

of the promissory note that will be 
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integral liberatoriu; suma înscrisă în 

titlu şi dobânzile compensatorii 

convenţionale sau şi dobânzile cu 

privire la aceeaşi sumă din momentul 

scadenţei până la realizarea 

depozitului?  În sensul primei formule 

ar pleda ideea că creditorul este în 

culpă deoarece nu a cerut plata şi nu o 

poate invoca în favoarea sa. În sens 

contrar s-ar putea argumenta că 

datoriile în bani sunt producătoare 

permanente de dobânzi şi că 

nedepunerea lor ar însemna o 

îmbogăţire nejustificată a debitorului. 

[30] Apreciem că aceasta ultimă 

argumentare ar corespunde mai bine 

unui circuit comercial sănătos. 

Dispoziţiile  cambiale[31] nu se 

referă numai la trasul acceptant ci sunt 

aplicabile şi trasului neacceptant: ideea 

îşi găseşte raţiunea în interesul acestuia 

din urmă să se elibereze de obligaţia 

extracambială şi de a se supune 

ordinului de plată care a rezultat din 

raportul de proviziune.[32] 

În altă ordine de idei posesorul 

cambiei cu scadenţa la vedere trebuie 

să ceara plata cambiei în interiorul 

termenului legal de un an de la data 

emiterii sale sau în termenul 

convenţional stabilit de trăgător. 

Plata unei cambii la scadenţă 

produce efecte diferite, în funcţie de cel 

care a plătit, respectiv un debitor 

cambial principal sau un debitor de 

regres: 

- dacă plata este făcută de către trasul 

acceptant(debitor cambial principal), 

această plată stinge obligaţia cambială 

a trasului, precum şi obligaţiile tuturor 

debitorilor cambiali(trăgător, giranţi şi 

avaliştii acestora, inclusiv ai trasului 

acceptant). Aceleaşi efecte produce şi 

plata efectuată de către trasul 

neacceptant; 

- dacă plata este făcută de către un 

debitor de regres, ea stinge numai 

presented to them. This way the 

debtor acknowledges in advance 

about the presentations to payment 

that will be made.  

The non fulfillment of these 

requirements by the banks does not 

lead to a judicial responsibility of 

promissory law. 

Contrary to the principles of 

common law only the parties can 

agree to the prorogation of the date of 

payment of the promissory note. The 

operation is made through the 

replacement of the promissory note 

with a new one to respect the 

exigency of the literability and it is 

called the renewal of the promissory 

note. The new title comprises the 

same clauses, beside the date of 

payment. This procedure does not 

lead to the novation of the promissory 

relationships although the parties can 

agree express the novation
 
.[27] 

The renewal is not admissible 

without the agreement of all the 

parties. If all of them do not consent 

to the modification, the modified date 

of payment does not have effects for 

others than the ones that interfered 

and the endorsers that succeed them.  

Towards the ones that did not 

agree the possessor has to take into 

account the initial date of payment for 

the conservation of the rights of 

regress. 

If both titles remain in the hand of 

the possessor in order to avoid the 

dedublation of the obligations it is 

made a mention on both titles about 

the renewal. Each title will be 

opposable only to those that ad in 

mind a certain date of payment and 

the creditor by presenting both to 

payment conserves the regress rights 

towards all the subscribers. 

The parties can maintain the same 

date of payment can prorogue the 
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obligaţiile debitorilor care figurează pe 

titlu după debitorul care a plătit. O 

astfel de plată nu stinge obligaţiile 

giranţilor anteriori şi nici cele ale 

trasului, trăgătorului şi avaliştilor 

acestora, care vor putea fi urmăriţi în 

temeiul cambiei de către debitorul care 

a plătit[33]. 

Dacă trasul a plătit suma prevăzută 

în cambie, aceasta îi eliberează pe toţi 

obligaţii cambiali, aşa după cum 

refuzul de a plăti declanşează 

răspunderea solidară a tuturor 

debitorilor cambiali. 

Plata fiind cherabilă(adică la 

domiciliul debitorului, deoarece din 

cauza circulaţiei titlului, debitorul nu 

poate cunoaşte pe creditor), cambia 

trebuie prezentată spre plata 

debitorului, adică, în primul rând, 

trasului, indiferent ca-i acceptant sau 

nu( în afară de cazul când în cambie 

este indicat un domiciliatar, deoarece 

atunci titlul trebuie să fie prezentat spre 

plată, acestuia). În subsidiar, cambia va 

fi prezentată acceptantului prin 

intervenţie şi indicatului la nevoie, dacă 

pe titlu figurează o atare indicaţie. 

Cambia care are scadenţa la o zi fixă 

sau la un anumit termen de la data 

emisiunii sau de la vedere trebuie 

prezentată la plată în ziua scadenţei sau 

într-una din cele două zile lucrătoare ce 

urmează- art.41 din Legea 58/1934 a 

cambiei şi biletului la ordin. 

Cambia cu scadenţa la vedere este 

plătibilă la prezentare(scadenţa 

coincide cu prezentarea) şi în orice caz 

în termenul legal de un an de la 

prezentare, sau în termenul 

convenţional fixat de trăgător(care-l 

poate reduce sau prelungi), ori de către 

giranţi(care nu pot decât să reducă 

termenul). Cambia cu scadenţa în alb 

este socotită plătibilă la vedere. Dacă 

trăgătorul a stipulat că o cambie 

plătibilă la vedere nu trebuie să fie 

term of presentation to payment. The 

convention is valid only for those who 

subscribed it. The possessor that holds 

such a promissory note if he presents 

it to payment within the conventional 

term risks to loose the regress right 

against the ones that did not 

subscribed to the prorogation.  

Art. 59 from Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill at order 

stipulates that if the presentation of 

the promissory note is detained by an 

obstacle that cannot be surpassed the 

term is prolonged but the possessor 

has to tell the endorser through 

registered mail about the existence of 

this case. Each endorsee has to do the 

same with his endorser. The 

presentation will be made 

immediately after the ceasing of the 

inconvenience. If the situation lasts 

more than 30 days the regress rights 

can be exerted without presentation to 

payment or protest.[28] 

The non presentation of the title to 

payment produces effects both 

regarding the regress debtors and the 

main debtor. The non presentation to 

payment in term puts the possessor in 

the impossibility to handle the protest 

for non payment and in this case he 

will be decayed from the regress 

rights. 

When there is a main debtor the 

lack of presentation does not decay 

the possessor from the right to exert 

his claim and to exert the promissory 

action, as long as his right is not 

prescribed.  

The main debtor cannot be 

coerced, in lack of a demand at the 

date of payment to stay waiting the 

passing of the prescription to consider 

himself fully freed. He cannot use the 

guidelines that bring under regulation 

the real offer because he does not 

know the legitimate possessor at the 
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prezentată spre plată înaintea unei 

anumite date, termenul de prezentare 

curge de la această dată- art.37 din 

Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la 

ordin. 

Locul plăţii trebuie să fie indicat în 

titlu, sub sancţiunea nulităţii. Locul 

plăţii este localitatea arătată în 

cambie(sau în lipsa de indicaţie, cea 

prezumată, şi anume cea aflată lângă 

numele trasului). Dacă pe lângă 

localitate nu se indică şi adresa, atunci 

cambia urmează a fi prezentata spre 

astfel: 

- la domiciliul trasului sau al 

persoanei desemnate pe titlu să 

plătească pentru el[34]; 

- la domiciliul acceptantului prin 

intervenţie sau al celui desemnat să 

plătească pentru el; 

- la domicliul celui “indicat la 

nevoie”. 

Dacă în cambie este arătat domciliul 

unui terţ, ca loc al plăţii, atunci se 

prezumă că plata se face de către terţ, 

numit domiciliatar. 

În situaţia în care cambia este 

plătibilă la domiciliul trasului acesta 

poate indica o adresă în localitatea 

respectivă, dar nu poate schimba 

localitatea. 

Sunt obligaţi la plata cambiei, în 

principiu, trasul acceptant şi avaliştii; 

posesorul cambiei se poate adresa 

oricăruia dintre aceştia. Cel care 

plăteşte este obligat să verifice numai 

regulata succesiune a girurilor, nu şi 

autenticitatea lor, deoarece se încrede 

in aparenta sa legitimitate pe care o dă 

succesiunea regulată a girurilor. Cel 

care plăteşte trebuie să verifice şi să 

stabilească identitatea prezentatorului 

titlului(ca beneficiar al titlului, dacă 

titlul nu a circulat, sau ca ultim giratar, 

arătat pe titlu, dacă titlul a circulat). Tot 

astfel se verifică şi capacitatea 

creditorului. 

moment of the date of payment.  

Art. 46 Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill at order 

admits the possibility to make a 

deposit, a deposit that frees him at the 

competent institution, on the expense 

and the risk of the creditor. The 

receipt will be deposited at the 

institution that corresponds to the 

place of payment.  

The consignment C.E.C. of the 

sum frees the main debtor of the 

charge of payment and extinguishes 

the promissory relationship. The 

debtor has the possibility to redraw 

the deposited sum because it is not 

equal with a payment, but it is a 

special freer offer. It can be revoked 

until the creditor comes to take the 

sum. The revoking of the deposit 

brings the parties in previous 

situation. The law says that “any 

debtor” can make the deposit. 

Although the main debtor usually 

makes the deposit it is not excluded 

that a regress debtor has an interest in 

this sense.[29] 

The interest can be indirect, moral 

(to honor his signature from the title) 

or it can be direct (we imagine the 

situation in which the drawee the 

promissory note with a favor 

signature and his favorite will pay the 

promissory note that is accepted in 

these conditions). 

It can be discussed what sum will 

be written in order for the deposit to 

be entirely freeing; the sum written on 

the title and the conventional 

compensatory interests  and the 

interests for the same sum from the 

moment of the date of payment until 

the making of the deposit? In the 

sense of the first affirmation pleads 

the idea that the creditor is to blame 

because he did not ask for the 

payment and he cannot invoke it in 
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Prin plată, datoria cambială se 

stinge. Dar dacă plata se face de către 

un debitor de regres(de pildă,un girant), 

atunci dintre cei obligaţi cambial sunt 

liberaţi numai cei care în titlu figurează 

dupa el(giranţi succesivi şi avaliştii lor) 

nu şi cei anteriori, care continuă să fie 

obligaţi şi pot fi, ca atare, urmăriţi în 

baza cambiei. 

Plata anticipată. Condiţiile în care se 

efectuează plata prezintă unele 

deosebiri, după cum stingerea creanţei 

are loc potrivit procedeelor uzuale sau 

conform tehnicii de calculator.[35] În 

principiu, creditorul nu poate pretinde 

plata mai înainte de scadenţă şi nici 

debitorul nu are dreptul de a plăti mai 

înainte de termen. Dacă totuşi, cu 

acordul creditorului(posesor al titlului), 

se face plata anticipată, aceasta se 

realizează pe riscul şi răspunderea 

trasului. Dar cum plata este liberatorie 

numai dacă se face către adevaratul 

creditor, debitorul care plăteşte 

anticipat trebuie, nu numai să constate 

lanţul neîntrerupt al girurilor, ci să 

verifice şi autenticitatea semnăturilor 

(această din urmă cerinţă nu există, dup 

cum am văzut în cazul plăţii la 

scadenţă). El trebuie deci să verifice 

atât legitimarea formală, cât şi 

legitimarea materială a posesorului 

titlului. De altfel, plătind mai inainte de 

termen, de bunăvoie, el are răgazul 

necesar spre a stabili dacă posesorul 

titlului are legitimitatea formală şi 

materială, dreptul de încasare, 

capacitatea necesară a prezentatorului, 

etc.[36] 

Prezentarea cambiei în termenul 

legii poate fi împiedicată de un caz de 

forţă majoră sau printr-o dispoziţie 

legală excepţională. Părţile sunt libere 

să convină la schimbarea scadenţei sau 

la amânarea plăţii. Scadenţa din cambie 

este opozabilă tuturor acelora care 

figurează în titlu, într-o calitate 

his favor. In the contrary sense we 

could argue that the debts in money 

produce permanently debts and their 

non deposit would mean an 

unjustified enrichment of the 

debtor.[30]  

I consider that this last 

argumentation corresponds better to a 

healthy commercial circuit. 

The promissory dispositions[31] do 

not refer only to the acceptor drawee 

but they are applied to the non 

acceptor drawee: the idea finds reason 

in his interest to free himself from the 

extra-promissory obligation and to 

obey the payment order that resulted 

from the provision relationship.[32]  

In another order of ideas the 

possessor of the promissory note with 

a date of payment at sight must 

demand the payment within the legal 

term of one year from the issuing date 

or within the conventional term 

established by the drawer.  

The payment of a promissory note 

at the date of payment produces 

different effects according to the one 

that makes the payment, respectively 

a main promissory debtor or a regress 

debtor: 

- if the payment is made by the 

acceptor drawee (main promissory 

debtor) it extinguishes the promissory 

obligation of the drawee, as well as 

the obligations of all the promissory 

debtors – drawer, endorsers and the 

people that guarantee for them, 

including those of the acceptor 

drawee. The same effects it produces 

the payment made by the non 

acceptor drawee; 

- if the payment is made by a 

regress debtor it extinguishes only the 

obligations of the debtors that appear 

on the title after the debtor that paid. 

Such a payment does not extinguishes 

the obligations of the previous 
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oarecare. 

De aceea, pentru ca modificarea 

scadenţei cambiale, să producă efecte 

erga omnes, este absolut necesar ca la 

această schimbare să fi consimţit toţi 

aceea care figurează în titlu;dacă un 

girant nu consimte la modificarea 

scadenţei, faţă de el rămâne în vigoare 

titlul în conţinutul lui originar, şi deci 

pentru actele de conservare ale acţiunii 

în regres contra lui, se va avea în 

vedere scadenţa originară şi nu acea 

modificată. 

Pentru modificarea valabilă a 

scadenţei, trebuie ca noua scadenţă să 

fie scrisă pe titlu şi sa fie confirmată de 

toţi semnatarii cambiei, prin 

subscrierea lor. 

Noua scadenţă devine opozabilă 

tuturor deci şi posesorilor succesivi ai 

cambiei, vechea scadenţă, deşi 

neştearsă din titlu, rămânând fără 

valoare. 

Şi în consecinţă, pentru prezentarea 

cambiei la plată, posesorul se va 

conforma noii scadenţe.[37] 

Plata se face la împlinirea scadenţei. 

Plata făcută de tras eliberează pe toţi 

debitorii cambiali. Refuzul trasului de a 

plăti angajează răspunderea solidară a 

tuturor debitorilor cambiali. Pentru 

efectuarea plăţii este obligatoriu să se 

prezinte cambia.[38] 

În privinţa plăţii la scadenţă se 

impun următoarele precizări: a) dacă 

pentru plata cambiei s-a stabilit o zi 

fixă creditorul se va prezenta la acea 

dată sau în una din cele două zile 

lucrătoare următoare[39]; b) tot astfel 

se va proceda în cazul stabilirii unui 

anumit termen de la emisiune sau de la 

vedere; şi, c) cambia cu scadenţă la 

vedere va fi plătită la prezentare dacă 

nu s-a convenit un termen calculabil 

din acest moment. 

Precizarea locului plăţii în titlu este 

cerută sub sancţiunea nulităţii. 

endorsers and those of the drawee, 

drawer and the people that guarantee 

to pay for them that can be followed 

based on the promissory note by the 

debtor that paid.[33] 

If the drawee paid the amount 

mentioned in the promissory note he 

frees all the promissory obliged, and 

his refusal to pay starts the solitary 

responsibility of all the promissory 

debtors. 

The payment being cherabila (at 

the residence of the debtor because of 

the circulation of the title the debtor 

does not know the creditor), the 

promissory note must be presented to 

payment to the debtor, first of all to 

the drawee, and it does not matter if 

he is acceptor or not (except the case 

in which in the promissory note there 

is indicated a domiciliatar because the 

title must be presented to payment). 

The promissory note will be presented 

to the acceptor through intervention 

and the indicated at need, if on the 

title appears such an indication. 

The promissory note that has as a 

date of payment a fixed day or at a 

certain term from the issuing day or 

from the sight must be presented to 

payment on the date of payment or in 

one of the two working days that 

follow – art 41 from Law 58/1934 on 

the promissory note and the bill at 

order. 

The promissory note with the date 

of payment at sight must be paid upon 

presentation (the date of payment as 

the same day as the presentation) or in 

any case in the legal term of one year 

from the presentation or within the 

conventional term fixed by the drawer 

(that he can reduce or prolog) or by 

the endorsers (that can only reduce 

the term). The promissory note with a 

blank date of payment is considered 

to be payable at sight. If the drawer 
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Localitatea arătată în cambie este locul 

plăţii-dacă nu se face precizare expresă 

cu privire la locul plăţii acesta va fi 

localitatea indicată lângă numele 

trasului. 

În caz că nu se precizează adresa, 

cambia se prezintă spre plată la 

domiciliul trasului ori al persoanei 

indicate pe titlu a plăti pentru el, la 

domiciliul “acceptantului prin 

intervenţie” sau la cel al persoanei 

desemnate să plătească pentru el, ori la 

domiciliul “indicatului la nevoie”. 

Sunt ţinuţi a face plata trasul 

acceptant şi avaliştii care au obligaţia 

de a face toate verificările necesare în 

privinţa identităţii şi capacităţii celui ce 

primeşte plata cum şi a valabilităţii 

titlului.[40] 

Executarea cu punctualitate, adică la 

termen a plăţilor prezintă o deosebită 

importanţă nu numai în materie 

comercială, dar în orice altă ramură de 

activitate. Efectuarea la timp a plăţii 

unei datorii prezintă o deosebită 

importanţă pentru o serie de persoane 

ce se găsesc în relaţii de afaceri. 

Neprimirea din partea uneia dintre 

ele la termen a sumelor ce-i sunt 

datorate va avea drept consecinţă 

imposibilitatea ca aceasta să-şi 

îndeplinească obligaţiunile faţă de 

creditorii săi şi aşa mai departe. 

Urmările pot fi grave în materie 

comercială-dispoziţiunile legale 

cuprinzând sancţiuni riguroase. 

Se constată prin urmare o înlănţuire 

de interese cu consecinţe fatale şi 

uneori nebănuite chiar. 

Dacă aceasta este situaţia în dreptul 

comun ea devine şi mai accentuată în 

materie cambială. 

 

CONCLUZII 

 

Plata la scadenţă interesează în cel 

mai înalt grad în materie cambială. 

stipulated that a promissory note must 

not be presented to payment before a 

certain date the presentation term goes 

from this date – art 37 from Law 

58/1934 on the promissory note and 

the bill at order. 

The place of payment must be 

indicated in the title under the 

sanction of nullity. The place of 

payment is the town shown in the 

promissory note (or in the lack of this 

indication the one presumed, meaning 

the one near the name of the drawee). 

If beside the town there is no address 

indicated, then the promissory note 

will be presented as it follows: 

- at the residence of the drawee or 

of the person designated on the title to 

pay for him[34] 

- at the residence of the acceptor 

through intervention of the person 

designated to pay for him; 

- at the residence of the one 

“indicated at need” 

If in the promissory note there is 

indicated the residence of a third party 

as the place of payment then we 

resume that the payment is made by 

the third party, called domiciliatar. 

In the situation in which the 

promissory note is payable at the 

residence of the drawee he can 

indicate an address in that town but he 

cannot change the town. 

There are forced to the payment of 

the promissory note the acceptor 

drawee and the people that guarantee 

for him; the possessor of the 

promissory note can demand the 

payment to any of them. He one that 

pays is forced to check only the 

regular succession of the 

endorsements, not their authenticity, 

because he trusts the apparent 

legitimacy that the regular succession 

gives. The one that pays has to check 

and establish the identity of the one 
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Cambia conţine obligaţia de a plăti 

sau a face să se plătească la scadenţă o 

sumă determinată posesorului. 

Obligaţia cambială principală, ca şi 

acele ce se grefează pe ea nasc pentru a 

fi aduse la îndeplinire, executate. 

Executarea se efectuează prin plată. 

Posesorul titlului are încredere şi se 

bizuie pe achitarea sa la scadenţă. 

Achitarea sa interesează însă şi pe acei 

ce şi-au dat semnătura pe titlu şi sunt 

deci obligaţi cambiali. Plata din partea 

trasului are darul de a-i elibera pe toţi. 

Refuzul de plată din partea acestuia 

atrage în mod inevitabil răspunderea 

solidară a tuturor.[41] Din această 

cauză plata constituie “finalitatea şi 

esenţa negoţului cambial”, deoarece 

“către aceasta în definitiv orice act al 

creării şi circulaţiei titlului”. Aşa se 

explică complexul de norme prin care 

legiuitorul a căutat să asigure punctuala 

şi regulata îndeplinire a obligaţiunilor 

asumate prin titlul cambial şi 

dispoziţiunile relative la plată prin care 

se precizează condiţiunile de efectuare 

valabilă a acesteia. 

Legiuitorul se ocupă numai de plată 

deoarece aceasta constituie modul 

normal de stingere al obligaţiunilor 

cambiale. Aceasta nu exclude însă 

posibilitatea de stingere a lor prin 

mijloacele de drept comun, cum ar fi 

remiterea de datorie, compensaţia, 

confuziunea, novaţiunea şi prin urmare 

aplicarea dispoziţiunilor de drept civil 

în măsura în care nu s-a derogat de la 

ele. De asemenea el nu reglementează 

decât plata efectuată de tras, acceptant 

sau nu. Dezvoltările ce urmează se 

aplică însă “mutadis mutandis”, si 

plăţilor efectuate de ceilalţi debitori 

cambiali, trăgător sau girant, în caz de 

neplată din partea trasului. Prin legea 

cambială 58/1934 se stabileşte că 

posesorul unei cambii  plătibilă la o zi 

fixă, sau la un anumit termen de la data 

that presents the title (as the title’s 

beneficiary if the title did not circulate 

or as the last endorser, shown on the 

title, if the title circulated). In the 

same manner the capacity of the 

creditor is checked. 

Through payment the promissory 

debt is extinguished. But if the 

payment is made by a regress debtor 

(like an endorser) when between the 

one that are promissory obliged are 

freed only the one that in the title 

appear after him (the endorsers and 

the people that guarantee for them) 

but not the prior ones, that continue to 

be obliged and that can be followed 

based on the promissory note. 

The payment in advance. The 

conditions in which the payment is 

made has some differences, as the 

extinguishing of the claim happens 

according to the usual procedures or 

according to the computer 

technique.[35] 

In principle, the creditor cannot 

demand the payment before the date 

of payment and the debtor does not 

have the right to pay before the term. 

But if, with the agreement of the 

creditor (the possessor of the title) the 

payment in advance is made this is 

made at the risk and responsibility of 

the drawee. But as the payment is 

freeing only if it is made by the real 

creditor, the debtor that pays in 

advance has to notice the 

uninterrupted row of endorsements 

and to check the authenticity of the 

signatures (this last requirement does 

not exist in the case of the payment at 

the date of payment). He has to check 

the formal legitimatizing, as well as 

the material legitimizing of the 

possessor of the title. Paying before 

the term, willingly, he has the 

necessary time to establish if the 

possessor has the formal and material 
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emisiunii sau la vedere trebuie să o 

prezinte la plată fie în ziua în care ea 

este plătibilă, fie în una din cele două 

zile lucrătoare care urmează. 

Necesitatea însă de a se prezenta 

cambia la plată reieşea cu prisosinţă din 

art.41 din Legea 58/1934. Prin acesta 

stabilindu-se termenul de dresare al 

protestului de neplată şi se prevedea şi 

obligaţiunea de prezentare a cambiei 

pentru obţinerea acesteia. 
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an outmost importance not only in 

commercial matter, but in any other 

branch of activity.  

The making in time of the payment 

of a debt has an outmost importance 

for a series of people that are in 

business relationships.  

Not getting from one of the parties 

on term of the sums that are owed to 

him will have as a consequence his 

impossibility to fulfill his obligations 

towards his creditors and so on. 

The consequences can be serious in 

commercial matter – the legal 

stipulations comprise rigorous 

sanctions.  

Thus we can notice a chain of 

interests with fatal consequences.  

If this is the situation in common 

law it becomes more emphasized in 

promissory mater.  

 

CONCLUSIONS 

 

The payment at the date of 

payment is very important in 

promissory matter. The promissory 

note contains the obligation to pay or 

to be made to be paid at the date of 

payment a predetermined sum to the 

possessor. The main promissory 

obligation as well as those that are 

written on it is to be executed, 

fulfilled. The execution is made 

through payment. The possessor of 

the title has faith and trusts on the pay 

off at the date of payment. The paying 

off interests those that put their 

signatures on the title and thus they 

are promissory obliged. The payment 

made by the drawee has the gift to 

free all of them. 

His refusal to pay brings 

unavoidably everyone’s solitary 

responsibility.[41] This is why the 

payment is the “finality and the 

essence of the promissory commerce” 
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because “this is what it tends any act 

of creating and circulation of the 

title”. This is how we ca explain the 

complex of rules through which the 

law maker wanted to ensure the 

fulfillment of the obligations assumed 

in the promissory title and the 

stipulations regarding the payment 

through which there are defined the 

conditions of making a valid payment. 

The law maker concerns himself 

only with the payment because this is 

the way in which the promissory 

obligations are extinguished. This 

does not exclude the possibility to 

extinguish them through common law 

means, like their remission of debt, 

the compensation, the confusion, 

novation, and thus the application of 

the civil right stipulations in the 

measure in which they hasn’t been 

banned. Also he only brings under 

regulation the payment made by the 

drawee, acceptor or not. The 

developments that follow are applied 

“mutadis mutandis” and the payments 

made by the other promissory debtors, 

drawer or endorser, if the drawee does 

not pay. Through promissory law 

58/1934 it is established that the 

possessor of a promissory note that is 

payable at a fixed day or at a certain 

term from the issuing day or from the 

sight has to present it to payment 

either on the day it is payable or in 

one of the two working days that 

follow. The necessity to present the 

promissory note to payment is very 

obvious in art 41 from Law 58/1934, 

through it being established the term 

of handling the protest for non 

payment and it stipulates the 

obligation to present the promissory 

note to obtain it.  
 

 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

189 

References  

 [1] E. Cristoforeanu, Tratat de drept 

cambial, vol. II, Editura Curierul Judiciar, 

Bucureşti, 1936, pag. 6. 

 [2] In acest sens art. 44 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 [3] S. D. Cărpenaru, Drept comercial 

român, Ediţia a VIII-a, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2008,  p. 593.  

 [4] Gh. Piperea, Drept comercial, vol. II, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 

149. 

 [5] Art. 41, Legea nr. 58/1934 asupra 

cambiei şi biletului la ordin.  

 [6] D. Mazilu, Dreptul comerţului 

internaţional, Partea specială, Ediţia a 

VII-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 

2008, p. 349. 

 [7] Idem, p. 350. 

 [8] O. Căpăţână, B. Ştefănescu, Tratat de 

drept al comerţului internaţional, vol. II, 

Editura Academiei Române, Bucureşti, 

1987, p. 86-87. 

 [9] E. Cristoforeanu, op.cit., p.3-5. 

 [10] Idem, p. 6. 

 [11] Art. 49 alin. 3 din Legea 58/1934 a 

cambiei şi biletului la ordin. 

 [12] A se vedea E. Cristoforeanu, op. cit., 

p. 7. 

 [13] E. Cristoforeanu, op. cit., p. 11-12. 

 [14] D. Mazilu., op. cit, p. 349. 

 [15] R. Economu,  Manual practic de 

drept cambial, Editura Lumina Lex, 

Bucureşti, 1996, p. 112. 

 [16] I. Macovei, Dreptul Comerţului 

Internaţional, vol. II, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2009, p. 204. 

 [17] A se vedea art. 38 alin. 1 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin; I. 

Macovei, op. cit., p. 205. 

 [18] S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, 

Drept comercial, Ediţia 4, Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2008, p. 395. 

 [19] Legea cambială română stabileşte, 

prin art. 42, ca în lipsa menţionării unei 

adrese, cambia va fi prezentată pentru 

plată la domiciliul trasului sau al 

persoanei desemnate să plătească pentru 

el ori la domiciliul acceptantului prin 

intervenţie sau indicatului la nevoie. 

 [20] I. Macovei, op. cit., p. 205. 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

190 

 [21] S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, 

Drept comercial, Ediţia 4, Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2008, p. 396. 

 [22] V. Luha, Titluri de credit-Cambia, 

Editura Lumina Lex Bucureşti, 1998, p. 

155. 

 [23] T. R. Popescu, Dreptul comerţului 

internaţional, Ediţia a doua, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, 

p. 322. 

 [24] V. Luha, op. cit., p. 156-157. 

 [25] Minervini, “Mancata prestentazione 

della cambiale e mora del debitore”, in 

Foro it.,1953, p. 860. 

 [26] V. Luha, op. cit., p. 157. 

 [27] De Marchi, “Rinnovazione della 

cambiale e conseuenze sulla originaria 

obligazione cambiaria”, in Giur. it., 1956, 

I, 1, p. 90. 

 [28] V. Luha, op. cit., p. 158-159. 

 [29] A se vedea V. Luha, op. cit., p. 160. 

 [30] Pavone La Rosa, “Cambiale”, in 

Enc. del dir., V, Milano, 1958, p. 891. 

 [31] Art. 46, Legea nr. 58/1934 asupra 

cambiei şi biletului la ordin. 

 [32] V. Luha, op. cit., p. 161. 

 [33] I. Mihai, Operaţiuni de încasări şi 

plăţi, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, 

Editura Fundaţiei România de Mâine, 

Bucureşti, 2007, p. 31. 

 [34] T. R. Popescu., op. cit, p. 322. 

 [35] O. Căpăţână, B. Ştefănescu, op. cit., 

p. 86. 

 [36] T. R. Popescu, op. cit, p. 323. 

 [37] E. Cristoforeanu, op. cit., p. 14-15. 

 [38] L. Sauleanu, L. Smarandache, A. 

Dodocioiu, Drept bancar, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 

276. 

 [39] Art. 41 din Legea 58/1934 asupra 

cambiei şi biletului la ordin. 

 [40] L. Săuleanu, L. Smarandache, A. 

Dodocioiu, op. cit., p. 277. 

 [41] D. Gălăşescu – Pyk, Cambia şi 

biletul la ordin, vol. II, Editura  Tiparul 

Românesc, Bucureşti, 1947, p. 225. 

 

 

 

 

 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

191 

Influenţa procedurii somaţiei 
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Abstract: Lucrarea se referă la 

procedura specială a somaţiei de plată. 

Articolul este structurat în trei părţi. În 

prima parte se prezintă istoricul procedurii 

somaţiei de plată, de la apariţie până în 

prezent. În partea a doua sunt evidenţiate 

trăsăturile acestei proceduri reglementate 

de Ordonanţa de Guvern nr. 5/2001. În 

ultima parte se subliniază avantajele 

folosirii procedurii somaţiei de plată în 

condiţiile unei economii globale şi 

naţionale care sufera modificări continuu 

şi în care necesitatea recuperării rapide a 

datoriilor băneşti face diferenţa între 

societăţile viabile şi cele care ajung în 

incapacitate de plată. Procedura somaţiei 

de plată nu reprezinta un element de 

noutate la nivel european sau mondial, 

existând numeroase ţări care au 

reglementat astfel de proceduri pentru a 

accelera procesul de recuperare al sumelor 

de bani, mai ales în interesul 

comercianţilor. Astfel de proceduri 

speciale denumite în Europa „proceduri 

europene”, se disting prin simplitate, 

urgenţă, eficacitate, costuri mici şi 

încurajarea creditorului să apeleze la 

instanţa pentru a-şi valorifica dreptul său. 

În sinteză, procedura somaţiei de plată 

apare ca o procedură derogatorie, de la 

normele generale de proceduă civilă şi de 

la normele speciale de soluţionare a 

litigiilor comerciale, care permite 

obţinerea într-un termen scurt a titlului 

executoriu care să dea posibilitatea 

creditorului să execute silit creanţa, dar şi 

obţinerea titlului prin forme procedurale 

simplificate cu plata de taxe judiciare de 

Ordinance for payment 

influence on the 

professionals economical 

relations 
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Abstract: The paper refers to the 

ordinance for payment special procedure. 

The article is divided into three parts. The 

first part presents the history of the 

ordinance for payment procedure, from 

appearance till today. In the second part 

are marked features of that procedure 

regulated by Government Ordinance no. 

5/2001. In the last part is outlined the 

advantages of using ordinance for 

payment procedure under national and 

global economy that suffers continuous 

changes that need fast recovery of debt 

money make the difference between viable 

and the companies that go insolvent. 

Ordinance for payment procedure is not a 

novelty in Europe and worldwide, there 

are many countries that have established 

such procedures to accelerate the 

recovery of sums of money, especially in 

the interest of traders. Such special 

procedures called in Europe "European 

procedure”, is distinguished by 

simplicity, urgency, efficiency, lower 

costs and encourage the creditor to seek 

court order to assert his right. In 

summary, the ordinance for payment 

procedure is a derogation procedure, the 

general rules of civil procedure and 

special rules for settling trade disputes, 

which allows obtaining a short-term 

enforcement to enable the creditor to 

perform forced claims, but also to obtain 

title by simplified forms with payment of 

legal fees, stamp set, with a lower value, 

creating a special matters for trading 

partners, finally leaving an impression 

even on the economy. 
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timbru fixa, cu o valoare redusa, aspecte 

care creează un cadru special pentru 

partenerii comerciali, in final lasând o 

amprentă chiar asupra economiei. 

 

Cuvinte cheie: somaţia de plată, 

O.G. nr. 5/2001, recuperare creanţe, 

creditor, debitor. 

 
1. Istoria şi reglementarea 

somaţiei de plată 

 

Lipsa de celeritate în justiţia noastră 

care afectează, în mod major şi 

iremediabil uneori, realizarea concretă 

a drepturilor şi intereselor legitime şi 

care erodează fundamentul statului de 

drept, ajunge astăzi să fie recunoscută 

şi sancţionată în spaţiul european, fiind 

căutate soluţii pentru limitarea acestei 

situaţii. 

Temeiul condamnărilor pentru criza de 

celeritate în justiţie îl reprezintă art. 6 

paragr. 1 din Convenţia europeană 

privind apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, care 

stabileşte dreptul individului la 

judecarea cauzei sale „în mod 

echitabil” şi care impune ca judecarea 

cauzei să se facă „într-un termen 

rezonabil”.   

După revizuirea Constituţiei României, 

aceaste exigenţe au fost introduse în 

art. 21 alin. 3: „Părţile au dreptul la un 

proces echitabil şi la soluţionarea 

cauzelor într-un termen rezonabil” [1]. 

Pe lângă aceasta, diversitatea şi 

amploarea raporturilor juridice civile şi 

comerciale derivate dintr-o economie 

de piaţă în continuă dezvoltare, au 

forţat legiuitorul să creeze instrumente 

juridice noi care să reglementeze pe de-

o parte situaţiile juridice nou apărute, 

iar pe de altă parte stabilitatea 

circuitului economic şi fluiditatea sa. 

Recuperarea sumelor datorate în baza 

unei relaţii comerciale sau civile 

necesită obţinerea unui titlu executoriu, 

 

 

 

 
 

Keywords: ordinance for payment, 

O.G. no. 5/2001, debts recovery, creditor, 

debtor.  

 
1. History and regulation of the 

ordinance for payment 

 

Lack of celerity in our justice 

which affects major and sometimes 

irreparably concrete realization of the 

rights and legitimate interests and the 

rule of law erodes the foundation, go 

today to be recognized and sanctioned 

in the European space, solutions are 

sought to mitigate this situation. 

The delay is the reason for justice 

convictions based on art. 6 par. 1 of 

the European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms, 

which establishes the right of 

individuals to its proceedings "fairly" 

and which requires proceedings to be 

made "within a reasonable time". 

After review of the Romanian 

Constitution, these demands have 

been placed in art. 21 par. 3: "Parties 

are entitled to a fair trial and the 

settlement of cases in a reasonable 

time" [1]. 

In addition, diversity and extent of 

civil and commercial legal relations 

derived from a rapidly growing 

market economy forced the legislature 

to create new legal instruments to 

regulate on the one hand legal 

emergent situations and stability on 

the other circuit economic and fluidity 

to. 

Recovery of sums due under a 

commercial or civil relationships 

require obtaining an enforceable title, 

that an act may be the request for 

enforcement of a person, the 
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respectiv un act care poate sta la baza 

cererii de executare silită a unei 

persoane, prin poprirea conturilor 

bancare sau a terţilor care deţin bunuri 

pentru debitor ori scoaterea la licitaţie a 

bunurilor mobile şi imobile ale 

debitorului. 

Prin faptul că aceste situaţii trebuie să 

fie reglementate şi în plan legislativ, 

justifică apariţia unei noi proceduri de 

recuperare a debitelor: procedura 

somaţiei de plată. Aceasta se distinge 

prin simplitate, urgenţă, eficacitate, 

costuri mici, toate încurajând creditorul 

să apeleze la instanţă pentru a-şi 

valorifica dreptul său. 

Procedurile speciale de recuperare a 

creanţelor nu reprezintă o noutate la 

nivel mondial. Astfel de proceduri 

denumite şi „injoncţiuni” sau 

„injoncţiuni de plată” există atât în ţări 

europene (Austria, Italia, Franţa, ş.a.), 

cât şi în ţări din alte continente (SUA, 

Canada, Brazilia, ş.a.). 

În sens general, internaţional, ca o 

definiţie nominativă, „injoncţiunea” 

este un ordin, o prescripţie, un 

comandament emanând de la o 

autoritate [2]. Injoncţiunea de plată 

reprezintă dispoziţia dată unui debitor, 

de o autoritate sau instanţă, ca acesta 

să-şi plătească datoria. Tot injocţiune 

de plată se numeşte şi procedura 

specială pentru recuperarea unei 

creanţe băneşti.  

În vederea evidenţierii atributelor 

acestei proceduri s-au formulat şi 

definiţii descriptive: „injoncţiunea de 

plată este o procedură simplificată, al 

cărei scop este acela de a permite 

rezolvarea rapidă şi economicoasă a 

litigiilor cu privire la dificultăţile de 

plată” [3]; „o procedură care permite 

unui creditor, a cărui creanţă constă 

într-o sumă de bani, să obţină rapid un 

titlu executoriu” [4]; „o procedură care 

permite creditorului unei creanţe 

attachment of bank accounts or third 

parties holding assets for the debtor or 

property auction movable property of 

the debtor. 

The fact that these situations should 

be covered in legislation, justify the 

emergence of a new debt recovery 

procedures: the ordinance for 

payment. It is distinguished by 

simplicity, urgency, efficacy, low 

cost, all encouraging the lender to 

seek court order to assert his right. 

Special procedures for debt recovery 

is nothing new in the world. Such 

procedures called "injunction" or 

"payment injunction" there both in 

European countries (Austria, Italy, 

France, etc.), and in countries in other 

continents (U.S., Canada, Brazil, etc.). 

In general sense, international, as a 

nominal definition, "injunction" is an 

order, a prescription, a command 

emanating from an authority [2]. 

Injunction on payment is the order 

given to a debtor, by an authority or 

court, as it to pay debt. Injunction on 

payment is also called a special 

procedure for recovery of money 

claims. 

To reflect the attributes of this 

procedure have been formulated and 

descriptive definitions: "injunction of 

payment is a simplified procedure, 

whose purpose is to enable rapid and 

economical resolution of disputes 

regarding payment difficulties" [3], "a 

procedure which allows a creditor 

whose debt consists of a sum of 

money, to quickly obtain an 

enforcement order"[4], "a procedure 

that allows a creditor a claim 

consisting of a sum of money, thanks 

to a procedure to obtain payment 

fast"[5]. 

Not only for an economy of means of 

expression, but because the name of 

an institution essentially the same is 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

194 

constând într-o sumă de bani, să obţină 

plata graţie unei proceduri rapide” [5].  

Nu doar pentru o economie a 

mijloacelor de exprimare, ci şi pentru 

ca denumirea unei instituţii în esenţă 

aceeaşi este aspectul cel mai puţin 

important, convenţional, ca sintagma 

unificatoare, vom vorbi de „procedura 

somaţiei de plată” sau de „injoncţiunea 

de plată”, ori de „somaţia de plată”, 

deşi denumirile, în diverse ţări, sunt, 

fireşte, diferite: Dwanghevelprocedure, 

în Olanda, Mahnverfahren în Germania 

şi Austria, Il procedimento di 

ingiunzione, în Italia, Procedure 

sommaire d’injocntion de payer, în 

Belgia, L’ordonance de paiement, în 

Luxemburg, L’injoction de payer, în 

Franta, Procesomanitorio, în Spania, 

etc. Pentru denumirea instituţiei în 

engleză s-a considerat a fi mai potrivită 

expresia „order for payment”, în loc de 

„injunction for payment”, pentru a 

evita – mai ales în discuţiile 

internaţionale – confuzia cu dispoziţiile 

anterioare privind „preliminary 

injunction”. 

Procedura somaţiei de plată are o 

îndelungată tradiţie în unele ţări. 

În Italia, încă din 1922 a existat o 

procedură generală pentru recuperarea 

creanţelor rezultate din credite, 

actualmente introdusă prin art. 633 – 

656 în Codice di procedura civile, din 

1942, modificat parţial în 1950, oferind 

ceea ce se numeşte „modelul italian” de 

reglementare; în Germania, instituţia 

numită Mahnverfahren  a fost introdusă 

în Cartea a VII-a, art. 688 – 703 din 

Codul de procedură civilă (ZPO) încă 

din 1932, oferind ceea ce se numeşte 

„modelul german de reglementare”; în 

Franţa, prin Decretul-Lege din 25 

august 1937, s-a instituit în favoarea 

comercianţilor o procedură simplificată 

de reglementare a unor creanţe 

comerciale, procedură inspirată de cea 

the least important, conventional, as a 

unifying term, we speak of "the 

summons procedure" or the 

"injunction of payment" or "payment 

procedure", although names in 

different countries, are of course 

different Dwanghevelprocedure, 

Holland, Germany and Austria 

Mahnverfahren Il di procedimento 

ingiunzione, Italy, Procedure 

sommaire d'injocntion de payer, in 

Belgium L'ordonance of paiement, in 

Luxembourg, L'injoction de payer, in 

France; Procesomanitorio, Spain, etc.. 

For institution name in English was 

considered more appropriate term 

"order for payment" instead of 

"injunction for payment" to avoid - 

especially in international talks - the 

confusion with the previous 

provisions on “preliminary 

injunction”. 

Summons procedure has a long 

tradition in some countries. 

In Italy, since 1922 there has been a 

general procedure for recovery of 

debts arising from loans, today 

introduced the art. 633-656 in Codice 

di procedura civile, in 1942, partially 

modified in 1950, providing what is 

called "Italian model" of regulation, 

in Germany, called Mahnverfahren 

institution was introduced in Book 

VII, Art. 688-703 of the Code of Civil 

Procedure (ZPO) since 1932, 

providing what is called "German 

model of regulation", in France, by 

Decree-Law of 25 August 1937, was 

established in favor of merchants a 

simplified regulatory of commercial 

debts, inspired by the German 

procedure, applied with adaptations in 

Alsace and Lorraine, and by Decree 

no. 81-500 of 12 May 1981, took up 

the injunction payment procedure, 

together with all amendments and 

additions made it, it was codified by 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

195 

germană, aplicată cu adaptari în 

Alsacia şi Lorena, iar prin Decretul nr. 

81-500 din 12 mai 1981, preluându-se 

procedura injoncţiunii de plată, 

împreună cu toate modificările şi 

completările făcute acesteia, ea a fost 

codificată prin art. 1405-1425 din Noul 

Cod de procedură civilă, oferindu-se 

ceea ce se numeşte „modelul francez” 

de reglementare, care împreună cu cel 

italian ar semnifica „modelul latin”. 

Procedura somaţiei de plată este 

reglementată în România prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, 

apărută după Recomandarea din 

decembrie 1993 adoptată la Seminarul 

„Justiţia comercială şi Europa”, 

organizat de Consiliul Europei – 

Direcţia Afaceri Juridice, în anul 2001. 

O.G. nr. 5/2001 a fost aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 295/2002, 

modificată şi completată ulterior prin 

O.U.G. nr. 142/2002 şi prin art. IV din 

Legea nr. 195/2004, care a aprobat 

O.U.G. nr. 58/2003, privind 

modificarea şi completarea Codului de 

Procedură Civilă. 

„Descrierea” acestei proceduri este 

prezentată în chiar art. 1 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 5/2001, în care se 

precizează că este o procedură ce „se 

desfăşoară la cererea creditorului, în 

scopul realizării de bunăvoie sau prin 

executare silită a creanţelor certe, 

lichide şi exigibile, ce reprezintă 

obligaţii de plată a unor sume de bani 

asumate prin contract constat printr-un 

înscris ori determinate potrivit unui 

statut, regulament sau alt inscris, 

însuşit de părţi prin semnătură ori în 

alt mod admis de lege, şi care atestă 

drepturi şi obligaţii privind executarea 

anumitor servicii, lucrări sau orice alte 

pretenţii”. 

 

 

 

art. 1405 -1425 in the New Code of 

Civil Procedure, offering what is 

called the "French model" legislation, 

which together with the Italian it 

means "Latin model". 

Ordinance for payment is regulated in 

Romania by Governmental Ordinance 

no. 5/2001, published in December 

1993 adopted the recommendations of 

the seminar "Justice commercial and 

Europe", organized by the Council of 

Europe - Directorate of Legal Affairs 

in 2001. GO. 5/2001 was approved 

with amendments by Law no. 

295/2002, amended and supplemented 

by GEO. 142/2002 of the art. IV of 

the Law. 195/2004, which approved 

the GEO. 58/2003, amending and 

supplementing the Code of Civil 

Procedure. 

"Description" of this procedure is 

presented in even art. 1 of 

Governmental Ordinance no. 5/2001, 

stating that it is a procedure that 'takes 

place at the request of the creditor, in 

order to achieve voluntarily or 

through foreclosure of certain 

receivables, liquid and payable, which 

represent payment obligations of 

money under the contract found by a 

registered or determined in 

accordance with a statute, regulation 

or other document endorsed by the 

parties by signature or otherwise 

permitted by law, and proving rights 

and obligations relating to the 

performance of certain services, work 

or any other claims". 

 

2. Ordinance for Payment 

features 

 

As can be seen in "description" 

procedure shown above, legal name 

of it, does not correspond fully 

content regulation because it is not 

limited to the debtor challenged but, 
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2. Trăsăturile somaţiei de plată 

 

Aşa cum se poate observa din 

„descrierea” procedurii prezentată mai 

sus, denumirea legală dată acesteia, nu 

corespunde pe deplin conţinutului 

reglementării deoarece ea nu se 

limitează la somarea debitorului ci, prin 

intermediul ei, se poate ajunge chiar la 

emiterea titlului executoriu, procedura 

având drept scop nu numai realizarea 

de bună-voie, dar şi prin executare 

silită a unor creanţe [6]. 

Chiar aşa fiind, „descrierea” făcută 

anterior arată ca următoarele elemente 

sunt definitorii pentru procedura 

somaţiei de plată: este o procedură 

specială, o procedură cu un caracter 

mixt: necontencios şi contencios, o 

procedură facultativă, o procedură 

accelerată şi abreviată pentru 

obţinerea unui titlu executoriu.  

 

2.1. Procedură specială 

  

Astfel cum consideră un ilustru 

profesor
 

[13], existenţa unor norme 

speciale şi derogatorii de la cele 

comune – adesea întâlnite chiar în 

legea comună de procedură – nu 

semnifică eo ipso constituirea unei 

„proceduri speciale”. Pentru a fi în 

prezenţa unei asemenea de proceduri, 

trebuie întrunite mai multe condiţii, 

între care şi mai ales, constituirea unui 

„ansamblu” de reguli derogatorii, într-o 

materie strict determinată, alcătuind o 

unitate coerentă şi organic articulată, 

reguli susceptibile de completare, în 

măsura compatibilităţii, cu cele 

comune.   

Procedura somaţiei de plată întruneşte 

aceste condiţii, fiind astfel o procedură 

specială, distinctă de procedura 

dreptului comun şi care derogă atât de 

la normele generale de procedură 

through it, it may even reach the issue 

of enforcement procedure with aimed 

not just a good-will, but the 

enforcement of claims [6]. 

Even so being, "description" 

previously done shows that these 

elements are characteristic for the 

summons procedure: is a special 

procedure, a procedure with a mixed 

character: non-contentious and 

contentious, an optional procedure, a 

procedure for obtaining an accelerated 

and abbreviated enforceable title. 

 

2.1. Special procedure  

 

An illustrious professor [13] 

considers that the existence of special 

rules derogating from the common - 

often found even in common law 

procedure - not eo ipso means of a 

"special procedures". To be in the 

presence of such procedures, several 

conditions must be met, among them 

especially the establishment of a "set" 

of rules derogatory terms in a strictly 

determined, forming a coherent unit 

and organically articulated rules likely 

completion , the extent compatible 

with the common. 

Ordinance for payment meets these 

conditions, such as a procedure 

distinct from common law procedure 

and that both depart from the general 

rules of civil procedure, and the 

special rules on commercial dispute 

resolution provided in Code of Civil 

Procedure in Chapter XIV. 

Rules governing ordinance for 

payment are basically their own rules, 

and specific derogations from the 

common law, and special rules (like 

the commercial material), all of them 

and giving the procedure special 

character: application of the creditor 

must include information listed in art. 

3, par. 1 of the ordinance, in part 
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civilă, cât şi de la normele speciale cu 

privire la soluţionarea litigiilor 

comerciale prevăzute în Codul de 

procedură civilă în Capitolul XIV. 

Regulile care guvernează somaţia de 

plată sunt practic reguli proprii, 

specifice şi derogatorii de la dreptul 

comun, dar şi reguli speciale (ca în 

cazul materiei comerciale), toate 

acestea conferindu-i şi caracterul de 

procedură specială: cererea introductivă 

a creditorului trebuie să cuprindă 

informaţiile enumerate la art. 3 alin. 1 

din ordonanţă, în parte diferite faţă de 

conţinutul unei cereri de chemare în 

judecată prevăzute la art. 112 şi art. 

720
3
 din Cod pr. civ.; valoarea 

obiectului cererii nu are importanţă, 

stabilirea competenţei de atribuţiune a 

instanţei făcându-se conform art. 2 alin. 

1 din ordonanţă, acţiunea are un 

caracter mixt, necontencios în prima 

instanţă şi contencios dacă debitorul 

exercită calea de atac (cererea în 

anulare); debitorul se apără prin 

depunerea întâmpinării şi actelor prin 

care îşi susţine poziţia până la prima zi 

de înfăţişare; instanţa are obligaţia de a 

stărui pentru efectuarea plăţii sau 

pentru înţelegerea părţilor cu privire la 

modalitatea de plată; terminarea 

procedurii fie prin încheiere irevocabilă 

(respingerea somaţiei), fie prin 

emiterea unei somaţii care va conţine 

somaţia de plată şi termenul de plată; 

posibilitatea exercitării căii de atac doar 

de către debitor şi regimul cererii în 

anulare (inversiune a contenciosului). 

Deşi procedura somaţiei de plată are 

caracter special, art. 11
1
 alin. 2 din 

O.G. nr. 5/2001 conferă posibilitatea 

completării normelor speciale care o 

reglementează cu norme procedurale de 

drept comun, articolul făcând  trimitere 

la art. 338 din Cod pr. civ. (procedura 

necontencioasă) care la rândul său la 

alin. 1 dă posibilitatea aplicării chiar a 

different from the contents of an 

application for summons referred to in 

art. 112 and art. 720
3
 of the Procedure 

Civil Code; the value of the demand is 

not important, task of determining the 

competence of the court is done 

according to art. 2, par. 1 of the 

Ordinance, the action has a mixed 

character, non-contentious and 

contentious in the first instance if the 

debtor exercised the appeal (request 

for cancellation), debtor defense and 

defend by filing documents that 

support their position until the first 

day of appearance, the court has 

required to state for the payment or 

the parties agreement on the method 

of payment, termination or closing 

irrevocable procedure (rejection 

summons) or by issuing a ordinance, 

which will include ordinance for 

payment and payment term, only the 

debtor can make appeal and request 

for cancellation regime (inversion of 

the litigation). 

Although the ordinance for payment 

procedure is of particular art.  11
1
, 

par. 2 of O.G. no. 5/2001 provides 

special rules that can complete the 

procedural rules governing the 

common law, article by reference to 

art. 338 of  Procedure Civil Code 

(court procedures) which enables an 

even application of the rules 

contentious. Therefore, this procedure 

will be full court specific rules, 

common law rules of non-contentious 

procedure, common law rules of 

procedure and contentious special 

rules for settling trade disputes, but 

only after a thorough analysis of each 

standard compatibility completing in 

part [7]. 
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normelor contencioase. Prin urmare, în 

această procedură, instanţa va putea 

întregi normele specifice, cu normele 

de drept comun ale procedurii 

necontencioase, cu normele de drept 

comun ale procedurii contencioase şi 

cu normele speciale pentru soluţionarea 

litigiilor comerciale, dar numai după o 

analiză amănunţită a compatibilităţii 

fiecărei norme întregitoare în parte [7]. 

 

2.2. Procedură cu caracter mixt: 

contencios şi necontencios 

 

Cu privire la natura necontencioasă 

sau contencioasă a somaţiei de plată, în 

doctrină există două opinii contrare. 

Unii autori [8] consideră că este vorba 

de o procedură necontencioasă, 

graţioasă şi că nu ar exista un proces 

comercial ci doar o cerere care este 

guvernată de reguli speciale. Alţi autori 

[9], consideră că procedura are un 

caracter contencios (în susţinerea 

acestui caracter fiind invocată 

depunerea întâmpinării, aspect 

neconcludent din punctul nostru de 

vedere atâta timp cât întâmpinarea nu 

este obligatorie, iar caracterul 

contencios sau necontencios al 

procedurii neputând depinde de un 

element aleatoriu). Există şi un punct 

de vedere intermediar
 
[7] în care se 

afirmă că procedura somaţiei de plată 

este una contencioasă, chiar dacă 

„anumite elemente o apropie de 

procedura necontencioasă”.  

Din punctul nostru de vedere, 

considerăm că procedura somaţiei de 

plată are un caracter mixt atât 

contencios cât şi necontencios, 

legiuitorul însuşi avand în vedere acest 

caracter la elaborarea O.G. nr. 5/2001. 

Prin urmare, procedura somaţiei de 

plată începe ca o procedură 

necontencioasă specială (aşa cum se 

accentuează şi prin dispoziţia art. 11
1
 

 

2.2. Mixed character procedure: 

contentious and non-contentious  

 

Regarding on non-contentious and 

contentious nature of the ordinance 

for payment, there are two opposing 

views in doctrine. Some authors [8] 

believe that it is a non-contentious 

proceedings, graceful and that there 

would be no commercial process but 

only a claim that is governed by 

special rules. Other authors [9], 

consider that the procedure has a 

contentious (in support of this nature 

being invoked submission defense, 

inconclusive aspect from our point of 

view as long as you meet is not 

compulsory, or non-contentious and 

contentious nature of the procedure 

depends on an element unable 

random). There is a middle [7] view 

that states that the ordinance for 

payment is a contentious, even though 

"some elements it closer to the court 

procedures". 

From our perspective, consider that 

the ordinance for payment has a 

mixed character both contentious and 

non-contentious, given the legislature 

itself to develop this character GO no. 

5/2001. 

So, ordinance for payment procedure 

begins as a special court procedures 

(as it deepens the available art. 11
1
, 

par. 2, according to which art. 338 

Procedure Civile Code applied 

properly), is a procedure court 

authorization, to approve, the tax 

court by some measures, meeting in 

principle, provided the dominant non-

contentious procedure namely the 

application filed not follow "the 

establishment of a right hostile toward 

another person" (art. 331 Procedure 

Civile Code). Initially, the summons 

procedure for the collection takes 
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alin. 2, conform căruia prevederile art. 

338 Cod. pr. civ. se aplică în mod 

corespunzător), fiind o procedură de 

autorizare judecătorească, de 

încuviinţare, de impunere de către 

justiţie a unor măsuri, îndeplinind în 

principiu, condiţia dominantă a 

procedurii necontencioase, anume 

aceea ca cererea înregistrată să nu 

urmărească „stabilirea unui drept 

potrivnic faţă de o altă persoană” (art. 

331 Cod. pr. civ.). Iniţial, procedura 

somaţiei de plată se desfăşoară pentru 

încasarea de bunăvoie sau prin 

executare silită a creanţelor certe, 

lichide şi exigibile, instanţa insistând 

pentru plata debitului ori pentru 

înţelegerea părţilor, pronunţând o 

încheiere irevocabilă când se realizează 

înţelegerea. 

Instanţa nu va analiza în fond cauza, ci 

va aprecia, pe baza actelor şi 

lămuririlor părţilor, dacă solicitările 

creditorului sunt întemeiate, situaţie în 

care va emite ordonanţa care conţine 

somaţia de plată către debitor, precum 

şi termenul de plată. Totodată, 

ordonanţa prin care a fost respinsă 

cererea creditorului este irevocabilă, 

acesta fiind nevoit să introducă o altă 

cerere pentru recuperarea creanţei, 

cerere întemeiată pe dreptul comun. 

Practic, în faza iniţială a procedurii 

somaţiei de plată, cererea creditorului 

are un caracter unilateral, în sensul că 

este îndreptată împotriva unei persoane, 

care în mod firesc nu ar avea interesul 

să nu-şi execute obligaţia contractuală, 

să se opună unei creanţe certe, lichide 

şi exigibile, riscând un litigiu, urmat de 

executarea silită, proceduri care 

presupun costuri mult mai ridicate şi 

care pot avea consecinţe mai grave 

pentru activitatea debitorului. 

Conform art. 337 Cod pr. civ., 

încheierea dată în soluţionarea cererii 

necontencioase „nu are puterea lucrului 

place voluntarily or through 

foreclosure of certain receivables, 

liquid and payable, the court insisted 

to pay debt or for the parties' 

agreement, saying a closing 

agreement irrevocable when made. 

The court shall not consider the 

merits, but would appreciate, based on 

documents and explanations of the 

parties, if the creditor requests are 

justified, in which shall issue 

ordinance for payment contains the 

debtor payment and payment term. 

Also, the ordinance was rejected 

creditor's request is irrevocable, it was 

forced to introduce another request for 

recovery of the debt, a claim based on 

common law. 

Basically, in the initial phase of the 

ordinance for payment procedure, the 

creditor's request is unilateral, in that 

it is directed against a person 

naturally would have an interest not to 

perform a contractual obligation, to 

oppose an outstanding debt, liquid 

and payable, risking a dispute, 

followed by the foreclosure 

procedures which involve much 

higher costs and can have serious 

consequences for the debtor's activity. 

According to art. 337 Procedure Civil 

Code, completion date in solving non-

contentious application "is not res 

judicata." Nothing in the ordinance 

for payment procedure (not about 

solving a dispute), an order of court 

has no res judicata. The conclusion 

drawn from art. 7 of O.G. no. 5/2001 

which reads as if it was rejected in 

part or full application by the creditor, 

it may bring a claim based on 

common law, of art. 10, par. 2 of the 

same ordinance which says that the 

debtor may invoke defenses against 

enforcement background, in the 

execution appeal (except only where 

it has filed an application for 
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judecat”. Nici în procedura somaţiei de 

plată (nefiind vorba de soluţionarea 

unui litigiu), ordonanţa pronunţată de 

instanţă nu are autoritate de lucru 

judecat. Concluzia se desprinde din 

prevederile art. 7 al O.G. nr. 5/2001 

unde se arată că dacă a fost respinsă în 

parte sau total cererea creditorului, 

acesta poate introduce o cerere 

întemeiată pe dreptul comun, din art. 

10 alin. 2 al aceleiaşi ordonanţe unde se 

menţionează că debitorul poate invoca 

apărări de fond împotriva titlului 

executoriu, în cadrul contestaţiei la 

executare (excepţie făcând doar situaţia 

în care a formulat o cerere în anulare în 

temeiul art. 8), precum şi din 

prevederile art. 11
1
 alin. 1 al aceluiaşi 

act normativ care menţionează expres 

faptul că „ordonanţa privind somaţia 

de plată nu are autoritate de lucru 

judecat cu privire la fondul 

raporturilor juridice dintre părţi”.   

Caracterul contencios al unor proceduri 

speciale
 

[10] (ca şi procedura în 

discuţie) a fost afirmat ca urmare a 

obligativităţii citării parţilor (prin 

abrogarea art. 4 alin. 1 din O.G. nr. 

5/2001 care prevedea posibilitatea 

soluţionării cererii creditorului fără ca 

părţile să fie citate). 

Dar cerinţa citării obligatorii a părţilor, 

este prevăzută şi în cadrul procedurii de 

drept comun a cererilor necontencioase 

(art. 335 si art. 336 alin. 4 Cod. pr. 

civ.).    

Bilateralitatea procedurii somaţiei de 

plată mai poate conduce către natura sa 

contencioasă, deoarece atâta timp cât 

există o cerere împotriva unei persoane 

determinate, care ar avea interesul să se 

opună admiterii acesteia, procedura de 

soluţionare devine una contencioasă, 

căci existenţa a doua părţi adverse 

creează contenciosul. Cu toate acestea, 

atât în cazul somaţiei de plată, cât şi al 

altor proceduri speciale, acest argument 

annulment under Art. 8), as well as 

art. 11
1
, par. 1 of the same piece of 

legislation which expressly stated that 

"the ordinance for payment is not res 

judicata on the merits of the legal 

relationship between parties". 

Contentious nature of the special 

procedures [10] (as the procedure in 

question) was said because of the 

obligatory quote parts (by repealing 

article 4, par. 1 of GO. 5/2001 which 

provide that no creditor settlement 

demand that the parties to be quoted). 

But quoting mandatory requirement 

of the parties, is provided in the 

framework of the common law non-

contentious applications (art. 335 and 

art. 336, par. 4 Procedure Civil Code). 

Bilateral character of ordinance for 

payment procedure can lead to 

contentious nature, as long as there is 

a claim against a particular individual 

would have an incentive to oppose its 

admission, the solution procedure 

becomes a contentious because there 

are two sides creates adverse 

litigation. However, for both 

ordinance for payment, and other 

special procedures, this argument 

must be treated with reserve as shown 

in doctrine [11] "Graceful procedure 

does not exclude the least bit, and 

participation of others than 

emanating from the demand and so 

contradictory works in question 

between them and the call. 

Sometimes, the only, in the 

application that addresses the judge, 

require attendance of other persons 

whose presence would be necessary to 

enlighten the facts and problems 

raised. As long as the conditions they 

demand keeps unilateral character 

specific matter, as long as the 

decision does not cause resistance in 

terms of appeal, things remain as I 

said, in the graceful judgment". 
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trebuie privit cu rezervă aşa cum se 

arată în doctrină
 

[11] „Procedura 

graţioasă nu exclude, câtuşi de puţin, 

participarea şi a altor persoane decât a 

celui de la care emană cererea şi deci 

discuţiunea contradictorie a lucrărilor 

în cauză între aceştia şi cei chemaţi. 

Uneori, partea singură, în cererea pe 

care o adresează judecătorului, solicită 

citarea altor persoane a căror prezenţă 

ar fi necesară la lămurirea faptelor şi 

problemelor puse. Câtă vreme în 

condiţiile acestea, cererea îşi păstrează 

caracterul unilateral, specific materiei, 

câtă vreme decizia nu provoacă 

împotrivire în sensul de contestaţie, 

lucrurile rămân cum am spus, în cadrul 

jurisdicţiunii graţioase”. 

Având în vedere argumentele 

prezentate, considerăm că procedura 

somaţiei de plată iniţial începe şi se 

desfăşoară ca o procedură 

necontencioasă, dar doar până la 

momentul exercitării cererii în anulare. 

Din acel moment, ţinând cont de 

contraargumentele arătate mai sus, 

considerăm că procedura somaţiei de 

plată devine o procedură contencioasă. 

 

2.3. Procedură facultativă 

 

Procedura somaţiei de plată este o 

procedură prealabilă introducerii unei 

cereri de chemare în judecată şi din 

acest motiv, creditorul poate uzita de 

această procedură înainte de a 

introduce o cerere întemeiată pe dreptul 

comun. Aşa fiind, dupa părerea noastră, 

este corectă interpretarea conform 

căreia existenţa unei hotarâri prin care 

debitorul a fost obligat la plată sau prin 

care s-a respins acţiunea creditorului 

care se referea la obţinerea creanţei 

băneşti, înlătură posibilitatea acestuia 

din urmă de a mai introduce o cerere 

întemeiată pe somaţie de plată, motivul 

fiind evident, lipsa de interes pentru 

Given the arguments presented, we 

believe that the ordinance for payment 

procedure initially starts and runs as a 

non-contentious proceedings, but only 

until the exercise request for 

cancellation. Since that time, 

considering the counterarguments 

presented above, we believe that the 

ordinance for payment procedure 

becomes a contentious procedure. 

 

2.3. Optional procedure  

 

Ordinance for payment procedure 

is a preliminary procedure of lodging 

a summons and therefore, the creditor 

may used, in this procedure before 

making a claim founded on common 

law. Just as our opinion, is the correct 

interpretation under which a judgment 

that the debtor was obligated to pay or 

rejecting the creditor's action related 

to obtaining debt money, prevents the 

latter has a claim founded on 

ordinance for payment the obvious 

reason being lack of interest in 

obtaining a second title or res judicata 

which is required for summons (in 

case of dismissal founded on common 

law). 

However, we agree with the authors 

[12] which considers that although 

prior ordinance for payment  

procedure is not mandatory, the 

creditor and the freedom to choose the 

path he wants to pursue his claim for 

recovery: the ordinance for payment 

procedure (faster and more 

simplified) or by action founded on 

common law (the process longer and 

more cumbersome, but with certain 

advantages). The option that can 

make creditor for the recovery of its 

debt is put into practice the principle 

of free access to justice and the 

principle of availability in civil trial 

(according to which party has the 
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obţinerea unui al doilea titlu sau 

autoritatea de lucru judecat care se 

impune în cazul somaţiei de plată (în 

cazul respingerii acţiunii întemeiată pe 

dreptul comun). 

Cu toate acestea, suntem de acord cu 

autorii
 

[12] care apreciază că deşi 

prealabilă, procedura somaţiei de plată 

nu este obligatorie, creditorul având 

libertatea de a alege calea pe care 

doreşte să o urmeze pentru recuperarea 

creanţei sale: prin somaţia de plată 

(procedură mai rapidă şi mai 

simplificată) sau pe calea acţiunii 

întemeiată pe dreptul comun 

(procedură mai îndelungată şi mai 

greoaie, dar cu anumite avantaje). Prin 

opţiunea pe care o poate face creditorul 

pentru valorificarea creanţei sale, se 

pune în practică principiul liberului 

acces la justiţie şi principiul 

disponibilităţii în procesul civil 

(potrivit căruia partea are dreptul de a 

dispune de obiectul procesului şi de 

mijloacele procesuale acordate de 

lege).   

Prin urmare, urmărirea creanţelor 

potrivit procedurii somaţiei de plată se 

va putea face oricând, dacă dreptul la 

acţiune nu s-a prescris şi dacă în 

privinţa datoriei nu exista un litigiu în 

curs la instanţa de drept comun, ori nu 

s-a pronunţat o hotărâre judecătorească 

irevocabilă. 

 

2.4. Procedură accelerată şi 

abreviată 

 

Plecând de la scopul instituirii ei 

aceasta a fost concepută ca o procedură 

simplificată, abreviată şi accelerată, 

asemănătoare, sub anumite aspecte, cu 

procedura de urgenţă a ordonanţei 

preşedinţiale. Pentru probă, la ambele 

proceduri, se folosesc de regulă numai 

înscrisurile
 
(ar putea însă interveni şi 

mărturisirea judiciară), nu se abordeaza 

right to dispose of the lawsuit and 

procedural means provided by law). 

Therefore, follow the procedure 

ordinance claims can be made 

anytime, whether right action not 

prescribed, and if there is a dispute 

about liability under the common law 

court or a court ruled not irrevocable. 

 

2.4. Accelerated and abbreviated 

procedure 

 

Starting from the order being 

established it was conceived as a 

simplified procedure, abbreviated and 

accelerated similarities in certain 

respects, with the emergency 

presidential ordinance. Sample, both 

procedures are usually only used 

writings (but could intervene and 

legal profession), not addressing 

substance of the dispute between the 

parties, citing their right to make rules 

for urgent reasons, meeting is not 

mandatory, the judgment is called 

"ordinance", the existence of a single 

remedy and a shorter period than joint 

exercise thereof, can further appeal 

the court to resolve the merits of the 

case. However, none of the 

"similarities" would not justify special 

consideration of the ordinance for 

payment procedure for a variety of 

presidential ordinance procedure [13]. 

This is so because, on the one hand, 

ordinance for payment action is taken 

temporary, but permanent, and on the 

other hand, although an expeditious 

procedure, accelerated ordinance for 

payment is an emergency procedure 

as presidential ordinance. 

"Emergency" condition is established 

as a presidential ordinance in art. 581, 

par. (1) Procedure Civil Code: "The 

court may order interim measures in 

cases swift". Even if the law is not 

defined the concept of "emergency", 
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fondul litigiului dintre părţi, citarea 

acestora se face potrivit regulilor 

referitoare la cauze urgente, 

întâmpinarea nu este obligatorie, 

hotărârea pronunţată este denumită 

„ordonanţă”, existenţa unei singure căi 

de atac şi a unui termen mai scurt decât 

cel comun pentru exercitarea acestuia, 

posibilitatea sesizării ulterioare a 

instanţei pentru soluţionarea fondului 

litigiului. Cu toate acestea, nici una 

dintre „asemănări” nu ar putea justifica 

considerarea procedurii speciale a 

somaţiei de plată ca o varietate a 

procedurii ordonanţei preşedinţiale 

[13]. Este aşa pentru că, pe de o parte, 

prin somaţia de plată nu se iau măsuri 

vremelnice, ci definitive, iar, pe de altă 

parte, deşi este o procedură expeditivă, 

accelerată, somaţia de plată nu este o 

procedură urgentă, astfel cum este 

ordonanţa preşedinţială. „Urgenţa” este 

constituită ca o condiţie a ordonanţei 

preşedinţiale în cuprinsul art. 581 alin. 

(1) Cod. pr. civ.: „instanţa va putea să 

ordone măsuri vremelnice în cazuri 

grabnice”. Chiar dacă prin lege nu este 

definit conceptul de „urgenţă”, ea 

indică exemplificativ situaţiile care o 

pot justifica: păstrarea unui drept care 

s-ar păgubi prin întarziere, prevenirea 

unei pagube iminente şi care nu s-ar 

mai putea repara şi înlăturarea 

piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei 

executări. Astfel, analizând pe scurt 

reglementarea legală a procedurii 

somaţiei de plată aratăm că urgenţa, în 

sensul instituit prin art. 581 Cod. pr. 

civ., nu este o condiţie a introducerii şi 

admisibilităţii cererii în somaţie de 

plată. Pentru că legiutorul prin 

instituirea unor forme simplificate de 

desfăşurare, a creat din procedura 

somaţiei de plată o procedură 

expeditivă, accelerată, nu justifică însă 

calificarea acesteia ca procedură 

„urgentă”. 

it shows example situations that can 

justify to maintain a law would 

damage the delay, prevent imminent 

damage and were not able to repair 

and remove obstacles that may arise 

on the occasion of executions. Thus, 

briefly analyzing the legal regulation 

of the procedure shows that 

emergency summons, meaning 

established by art. 581 Procedure 

Civil Code is not a condition for the 

introduction and admissibility in 

ordinance for payment. The legislator 

by establishing simplified form of 

development, created the ordinance 

for payment procedure an expeditious 

procedure, accelerated, but not justify, 

the procedure to be described as 

"emergency". 

 

3. Advantage of the summons 

procedure  

 

Rapid and efficient recovery of 

debts is of major importance for 

economic operators from Romania 

and worldwide. 

How to recover debts for which is 

chosen is the more important 

(measured by the rapidity of), as, in 

the context of the global economy 

today is the present financial crisis 

that close business and stable 

hierarchies change over time.  

Thus, today, late payments is one of 

the main reasons of insolvency, 

threatening the continuity of business 

enterprises, especially for small and 

medium companies, and causes the 

loss of many jobs. 

The traces, from the above in the 

content of the article, we consider the 

use summons as debt recovery 

procedure offers benefits to be 

considered by lenders when they 

choose the way forward for debt 

recovery money. 
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3. Avantajele conferite de 

procedura somaţiei de plată 

 

Recuperarea rapidă şi eficientă a 

creanţelor are o importanţă majoră 

pentru operatorii economici din 

România, dar şi din întreaga lume.  

Modalitatea de recuperare a creanţelor 

pentru care se optează este cu cu atât 

mai importantă (din punctul de vedere 

al rapidităţii), cu cât, în contextul de 

astăzi al economiei globale este 

prezentă criza financiară, care închide 

afaceri şi modifică ierarhii stabilizate 

de-a lungul timpului. 

Astfel, astăzi, întârzierile la plată 

constituie unul din principalele motive 

de insolvenţă, care ameninţă 

continuitatea activităţii întreprinderilor, 

în special a întreprinderilor mici şi 

mijlocii, şi provoacă pierderea a 

numeroase locuri de muncă. 

Prin urmare, faţă de cele expuse mai 

sus în cuprinsul articolului, considerăm 

că utilizarea somaţiei de plată ca şi 

procedură de recuperare a creanţelor, 

oferă beneficii care trebuie considerate 

de către creditori când se alege calea de 

urmat pentru recuperarea datoriilor 

băneşti. 

Procedura specială poate fi „introdusă 

de creditori în scopul executării de 

bună-voie sau prin executare silită a 

creanţelor certe, lichide şi exigibile ce 

reprezintă obligaţii de plată a unor 

sume de bani”. 

Din punct de vedere procedural, 

somaţia este o procedură simplificată, 

cu caracter de urgenţă, aplicându-se 

creanţelor certe, lichide şi exigibile, în 

care se realizează o analiză superficială 

a fondului, fără a fi supuse judecăţii 

aspecte ce ar necesita o dezlegare a 

problemelor de drept supuse analizei şi 

care lasă deschisă utilizarea unei 

proceduri de drept comun prin care să 

Special procedure may be "inserted 

by creditors in order to execute 

voluntarily or by foreclosure of 

certain receivables, liquid and due 

payment obligations representing 

amounts of money". 

Regarding procedural ordinance for 

payment is a simplified procedure, 

with urgency, applying certain 

receivables, cash and due, that carry a 

superficial analysis of the merits 

without trial subject matters that 

would require a dispensation 

problems and analyzed as to leave 

open the use of a common law 

procedures by which to judge fund the 

case. 

On which courts are to judge demand 

for issuing the summons, art. 2. par. 

(1) of Government Ordinance no. 

5/2001 states explicitly the 

responsibility of the competent courts 

competent to judge the merits in the 

first instance. In terms of territorial 

jurisdiction, most often being in the 

situation of commercial relations, the 

competent court will be "the place 

where the obligation arose or that the 

place of payment," according to art. 

10 Procedure Civil Code. 

The content of the application for 

issuing the ordinance for payment, as 

the content of defense, not act special 

requirements, applying the general 

rules of practice of Procedure Civil 

Code. 

Judgment summons itself is subject to 

regulations on Justice urgent motives, 

and the application was not to be 

preceded by performing the procedure 

under art. 720
1
 Procedure Civil Code. 

(calling defendant to conciliation), 

even in case of commercial cases, the 

legislature in an attempt to simplify 

the litigation procedure. 

Fees for filing an appeal in the 

ordinance for payment are the same, 
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se judece fondul pricinii. 

Cu privire la instanţele care sunt în 

măsură să judece cererea pentru 

emiterea somaţiei de plată, art. 2 alin. 

(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 

5/2001 statuează în mod explicit 

competenţa în sarcina instanţelor 

competente pentru judecarea fondului 

cauzei în primă instanţă. Din punctul de 

vedere al competenţei teritoriale, de 

cele mai multe ori fiind în situaţia unor 

raporturi comerciale, instanţa 

competentă va putea fi "cea a locului 

unde obligaţia a luat naştere sau aceea a 

locului plăţii", conform dispoziţiilor 

art. 10 C.pr.civ. 

Conţinutul cererii privind emiterea 

somaţiei de plată, ca şi conţinutul 

întâmpinării, nu comportă cerinţe 

speciale, aplicându-se practic normele 

generale prevăzute de Codul de 

procedură civilă. 

Judecata în sine a somaţiei se supune 

reglementărilor cu privire la judecarea 

pricinilor urgente, iar introducerea 

cererii nu trebuie să fie precedată de 

efectuarea procedurii prevăzute de art. 

720
1
 C. pr. civ. (chemarea pârâtului la 

consiliere), nici măcar în situaţia 

cauzelor comerciale, legiuitorul 

încercând astfel să simplifice procedura 

litigioasă. 

Taxele pentru iniţierea acţiunii în baza 

somaţiei de plată sunt aceleaşi, în 2012, 

la un nivel minim (39 lei), chiar 

derizoriu, indiferent de suma solicitată. 

În ceea ce priveşte probele care se pot 

administra, acestea sunt, cum am arătat, 

înscrisurile (contract, facturi, s.a.). 

În cazul admiterii cererilor creditorilor 

instanţele emit o ordonanţă. Împotriva 

ordonanţei debitorul poate introduce 

cerere în anulare, în termen de 10 zile 

de la data înmânării sau comunicării 

acesteia, cererea fiind soluţionată chiar 

de către instanţa care a emis ordonanţa 

respectivă. 

in 2012, to a minimum (39 lei), even 

ridiculous, regardless of the amount 

requested. 

In terms of evidence may be given, 

they are, as noted, documents 

(contracts, invoices, etc.). 

If admission requests creditors courts, 

issued an ordinance. Ordinance 

against the debtor may file a petition 

for cancellation, within 10 days after 

promissory notes or communications, 

demand is solved even by the court 

which issued the said ordinance. 

If rejecting the creditor action, the 

court will issue an irrevocable 

ordinance. In both cases (if allowed in 

part or reject the ordinance), the court 

issued an irrevocable decision. 

Creditor whose action was dismissed 

on the summons procedure may bring 

proceedings against the debtor based 

on common law. 

Hence an important advantage: that 

the decision date is not res judicata 

regarding the merits of the legal 

relationship between parties. 

Another important advantage of the 

summons is that the creditor has won 

decisions even in part, are 

enforceable. 

Overall, one conclusion that 

emerges from the above analysis is 

that the ordinance for payment 

procedure gives creditors advantages, 

advantages which consists primarily 

in the ability to initiate legal 

proceedings to recover sums of 

money with minimal expense, dispute 

resolution in reduced time and obtain 

a writ of execution with greater ease 

than the common law procedure, 

issues which obviously facilitates the 

recovery of debts from third parties. 
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În cazul în care se respinge acţiunea 

creditorului, instanţa va emite o 

ordonanţă irevocabilă (în cazul 

somaţiei de plată). În ambele situaţii 

(dacă admite ordonanţa în parte sau o 

respinge), instanţa emite o hotărâre 

irevocabilă. 

Creditorul a cărui acţiune a fost 

respinsă pe procedura somaţiei de 

plată, poate introduce actiunea 

împotriva debitorului bazată pe dreptul 

comun. 

De aici derivă un avantaj important: 

acela că hotărârea dată nu are autoritate 

de lucru judecat privitor la fondul 

raporturilor juridice dintre parţi. 

Un alt avantaj important al somaţiei de 

plată este acela că hotărârile prin care 

creditorul a căştigat chiar în parte, sunt 

titluri executorii.   

Sintetizând, concluzia care se 

desprinde din analiza de mai sus este 

aceea că procedura somaţiei de plată 

conferă avantaje creditorilor, avantaje 

care constă în primul rând în 

posibilitatea de a iniţia un litigiu de 

recuperare a unor sume de bani cu 

cheltuieli minime, soluţionarea 

litigiului într-un timp redus şi obţinerea 

unui titlu executoriu cu o mai mare 

uşurinţă faţă de procedura dreptului 

comun, aspecte care uşurează în mod 

evident recuperarea datoriilor de la 

terţi.  
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Abstract: Performanţa ONU în 

domeniul socio-economic a adus multă 

dezamăgire. Acest fapt s-a datorat în 

mare parte numărului mic de fonduri. 

La momentul actual conducerea 

acestui organism internaţional nu mai 

poate da dovadă de o gândire realistă, 

atunci când doreşte să mărească 

contribuţia membrilor săi. Soluţia 

constă mai degrabă la a recurge la 

fiscalitatea internaţională, deoarece, în 

prezent, sunt multe elemente 

disponibile în realizarea acestui scop. 

 

Cuvinte cheie: performanţă, 

fonduri, reputaţie, contribuţie, soluţie, 

impozitare internaţională. 

 

 

1. Deficienţe ale instituţiei 

 

În conversaţiile private, atunci când 

vorbeşti despre ONU, cineva intervine 

şi întreabă dacă mai există această 

instituţie. De fapt, în zilele de astăzi nu 

mai există nici o menţiune în presă 

despre această instituţie, în contrast cu 

ceea ce se întâmpla acum 20 - 30 de ani 

în urmă. Se poate chiar spune că Ziua 

ONU a trecut neobservată, cu excepţia 

câtorva discuţii lipsite de convingere în 

şcoli şi colegii. Cum şi de ce s-a ajuns 

în această situaţie? Răspunsul este 

destul de simplu, căci felul în care 

ONU acţionează este din ce în ce mai 

rar şi nesemnificativ. 

În viaţa socio-economică, acţiunea a 

Failures of the UNO and 

financial remedies 
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Abstract: UNO performance in 

socioeconomic brought more 

disappointment. This was largely due 

to the small number of funds. 

Currently lead the international 

organization can not prove realistic 

thinking, if they want to increase the 

contribution of its members. The 

solution is rather to resort to 

international taxation, as now, there 

are many items available for that 

purpose. 

 

 

Keywords: performance, funding, 

reputation, contribution, solution, 

international tax. 

 

1. Shortcomings of the 

institution 
 

In private conversations, when you 

speak of the UNO, someone 

intervenes to ask whether it still 

exists. In fact nowadays there is not 

much mention of the institution in the 

press in contrast with the situation as 

it obtained some 20 or 30 years ago. 

Even the UNO Day passes unnoticed, 

with hardly some talks without 

conviction in schools and colleges. 

Why and how did we reach this stage? 

The simple answer is that the action 

of the ONU is more and more rare 

and insignificant. 

In the socio-economic front, action 
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fost continuu dezamăgitoare. Este 

adevărat că unele ţări au înregistrat 

progrese fenomenale, dar asta s-a 

întâmplat fără ajutorul ONU. Oamenii 

asupriţi din ţările sărace trăiesc în 

mizerie şi sunt lipsiţi de apă potabilă şi 

îngrijire medicală primară; ei chiar mor 

de foame. Inegalitatea dintre oameni 

este în creştere din ce în ce mai mult. 

Se estimează că 1% din populaţia lumii 

deţine 4o% din avuţia totală şi că 

jumătate din populaţia lumii are acces 

numai la 1% din bogăţia mondială. 

Ajutorul oferit de ONU este absolut 

insuficient, este greşit conceput şi se 

dovedeşte de multe ori ineficient. 

 

Preocupările esenţiale ale ţărilor 

sărace, cum ar fi cele legate de ajutorul 

financiar, de rata dobânzii, de variaţiile 

ratelor de schimb, de creşterea datoriei 

de stat, nu mai sunt discutate în cadrul 

ONU, aşa cum era practica în anii ʼ70. 

Ţările bogate preferă să negocieze 

direct cu ţările care au nevoie de ajutor, 

în scopul de a obţine avantaje 

diplomatice. 

 

În domeniul păcii şi securităţii 

mondiale, în cursul acestor 65 de ani de 

existenţă ai ONU, au existat 

aproximativ 400 de războaie, mai mici 

sau mai mari. Efectele negative ale 

războiului, în primul rând cel din 

Coreea, încă se mai manifestă. Rănile 

ultimulului război, cel din Irak, sunt 

încă pe cale a se vindeca. Acest război 

este însă cel care a zguduit profund 

încrederea în ONU. Deci, secvenţa 

principală a faptelor cu privire la acest 

război merită să fie amintită. Această 

ţară a fost obiect de invidie datorită 

resurselor sale vaste în petrol. Este 

adevărat că a fost guvernată de un 

dictator; el nu a fost singurul din lume, 

dar el a fost încurajat să provoace 

Statele Unite. Acestea din urmă au 

has been continuously disappointing. 

It is true that some countries have 

registered phenomenal progress, but 

that happened without the help of the 

UNO. The downtrodden people of 

poor countries are soaked in misery 

and are deprived of drinking water 

and elementary medical care; they 

even die of starvation. Inequality 

between men is growing more and 

more. It is estimated that 1% of the 

world population owns 4O% of the 

total wealth and that half of the world 

population has access only to 1% of 

the global wealth. The help afforded 

by UNO is utterly insufficient; even 

that much is ill conceived and proves 

often inefficient. 

 

Vital concerns of poor countries, 

like financial aid, rate of interest, 

variations of exchange rates, growing 

State debt are no longer discussed 

within the precincts of the UNO as it 

was the practice in the years 1970. 

Rich countries prefer to negotiate 

directly with countries in need of help 

in order to get diplomatic mileage. 

 

In the field of peace and world 

security, in the course of these 65 

years of existence of UNO, there have 

been approximately 400 wars, small 

or big. The ill effects of the first war, 

that of Korea are still manifest. The 

wounds of the last war, that of Iraq, 

are still to heal. This war is the one 

which shook deeply the confidence on 

UNO. So, the main sequence of facts 

regarding that war deserves to be 

recalled. That country was the object 

of envy for its vast resources in 

petroleum. It is true that it was 

governed by a dictator; he was not the 

only one in the world, but he 

emboldened to challenge the United 

States. The latter decided to invade 
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decis să-i invadeze ţara. În acest scop, 

ar fi fost de dorit obţinerea avizului 

conform regulamentelor ONU. Cu toate 

acestea, Statele Unite au declarat că, fie 

cu aviz sau nu, această ţară tot ar trebui 

ocupată. S-a mers un pas şi mai departe 

şi s-a declarat că, dacă ONU nu permite 

ocuparea acest organism ar îndeplini 

aceeaşi soartă ca Liga Naţiunilor. ONU 

nu a cedat la o astfel de atitudine. 

Statele Unite ale Americii, orbite de 

puterea militară formidabilă, a ocupat 

Irakul  în martie 2003. Secretarul 

general al ONU a făcut un apel pentru a 

pune capăt ocupaţiei şi pentru a 

restabili suveranitatea acestei ţări. 

Apoi, ideea a fost discutată şi s-a creat 

un contingent ONU de supraveghere a 

ocupaţiei. Statele Unite ale Americii a 

acceptat, cu condiţia ca acest 

contingent să se afle sub controlul său. 

Cum ajutorul de intensă activitate 

diplomatică era asigurat, pe 16 

octombrie a aceluiaşi an, aprobarea ex-

post facto de ocupare a acesteia de 

către Consiliul de Securitate şi de 

instalare a unei forţe internaţionale sub 

comanda acestuia s-a produs. 

 

Cu alte cuvinte, Statele Unite ale 

Americii au comis un act grav de 

agresiune cu privire la Irak; mai mult 

faţă de avizul ONU şi datorită unui 

truc-diplomatic, a reuşit să obţină o 

misiune în această ţară. Întregul episod 

arată măsura în care decizia ONU a fost 

încălcată flagrant. În această succesiune 

de fapte, presa mondială a vorbit de 

„ONU şi Statele Unite ale Americii”, 

ca şi cum SUA nu era parte a ONU. 

Presa nu a ţinut cont de nuanţele 

juridice şi a raportat realitatea aşa cum 

a fost, şi anume, faptul că SUA s-au 

considerat ca o entitate separată de 

ONU în acest scop. 

 

Pe de altă parte, până la prăbuşirea 

the country. For that purpose it would 

have liked to get the assent of UNO, 

however it proclaimed that, assent or 

not, it would occupy the country. It 

went a step further and declared that if 

the UNO did not permit the 

occupation it would meet the same 

fate as the League of Nations. The 

UNO did not yield to such an 

imprecation. The United States, 

blinded by its formidable military 

power, occupied all alone Iraq in 

March 2003. The General Secretary 

of the UNO made a appeal to put an 

end to the occupation and to restore 

the sovereignty of that country. Then 

the idea was mooted to send a UNO 

contingent to supervise the 

occupation. The United States 

accepted on condition that it was done 

under its control. With the help of 

intense diplomatic activity it secured 

on the 16
th
 October of the same year 

the ex-post facto approval of its 

occupation by the Security Council 

and the installation of an international 

force under its command. 

 

In other words the United States 

committed a grave act of aggression 

on IRAQ; much against the opinion of 

the UNO and by a diplomatic trick-

riding, managed to obtain a mission 

by it. The whole episode shows the 

extent to which the UNO was flouted 

with impunity. During this whole 

sequence of facts, the world press 

used to speak of “the UNO and USA” 

as if the USA was not part of the 

UNO. The press did not care for legal 

nuances and reported the reality as it 

appeared viz that the USA considered 

themselves as an entity separate from 

the UNO for the purpose. 

 

On the other side, till the collapse 

of the Soviet regime the Security 
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regimului sovietic Consiliul de 

Securitate a fost paralizat de 

bipolaritatea din lume. Acum acesta 

este manipulat de către SUA, într-un 

mod foarte puternic. În orice caz, 

experienţele din trecut arată că membrii 

din conducerea ONU nu au acţionat în 

conformitate cu idealurile nobile ale 

instituţiei, ci mai degrabă s-au folosit 

de ONU pentru a promova propriul lor 

interes pe termen scurt. Acest fapt pare 

a fi unul destul de natural, luând în 

consideraţie egoismul nelimitat al 

acestei naţiuni. În cazul în care ONU 

nu este aptă să promoveze propriul 

interes, organizaţia face jocul de 

interese a unor alte grupuri. 

 

Marginalizarea ONU este evidentă, 

odată cu apariţia a mai multor 

organisme internaţionale, şi mai mult, a 

altora în paralel, cum ar fi NATO, G8, 

G20, BRIC, Asociaţia puterilor 

atomice, Comunitatea Economică a 

Statelor Vest Africa, etc...  

 

Un declin continuu al ONU este 

aşadar evident, şi în acelaşi timp, există 

o dorinţă universală de a procura 

vigoarea şi eficienţa sa. Prin urmare, 

apare necesitatea de a scana instituţiile 

internaţionale, pentru a detecta ceea ce 

merită schimbat. Acest lucru nu ar 

trebui să conducă la un exerciţiu de 

lifting facial, care nu ar da nici un 

rezultat de durată, ci la o reformă în 

profunzime a organelor importante ale 

ONU, şi anume Adunarea Generală şi 

Consiliul de Securitate. Posibilităţi de 

astfel de reforme sunt în curs de 

dezbatere în întreaga lume. Aşteptând 

astfel de reforme poziţia sa financiară 

se va îmbunătăţi cu siguranţă şi 

totodată se vor îmbunătăţi şi 

performanţele sale în domeniul socio-

economic. 

 

Council was paralysed by the 

bipolarity of the world, now it is 

manipulated by the all mighty USA. 

At any rate, past experience shows 

abundantly that leading members of 

the UNO did not act in accordance 

with the lofty ideals of the institution; 

they rather made use of the UNO to 

promote their own short term interest. 

That is quite natural on account of the 

unfettered egoism of nations. When 

the UNO is not apt to promote their 

interest they think of some other 

groups. 

 

The marginalisation of the UNO is 

evident with the emergence of more 

and more parallel international bodies 

like the NATO, the G8, the G20, the 

BRIC, the Atomic powers association, 

the Economic community of Western 

Africa States, etc...  

 

A continuous decline of the UNO 

is thus manifest, at the same time 

there is a universal desire to procure 

vigour and efficiency to it. The 

necessity therefore arises to scan the 

international institutions to detect 

what deserves change. This should 

not lead to a face lifting exercise 

which would not yield any lasting 

result but to an in-depth reform of the 

important organs of the UNO, namely 

the General Assembly and the 

Security Council.  Possibilities of 

such reforms are being debated all 

over the world. Awaiting such 

reforms improvement of its financial 

position will improve definitely its  

performance in the socio-economic 

field.   

 

2. Improvement of finances  

 

It is evident that any institution, in 

order to fulfil its mission needs 
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2. Îmbunătăţirea finanţelor 

 

Este evident că orice instituţie, în 

scopul de a-şi îndeplini misiunea sa are 

nevoie de bani, în cantitate suficientă. 

ONU nu este o excepţie. Din păcate, 

bugetul ONU a rămas îngheţat timp de 

aproximativ douăzeci de ani. Dacă în 

termeni nominali sumele au fost 

stabile, în termeni reali a fost o erodare 

de 3 până la 5% pe an, datorită inflaţiei. 

Această scădere a veniturilor se poate 

explica prin ea însăşi, în mare măsură 

datorită deficienţelor ONU în domeniul 

socio-economic, unde nevoile au fost în 

creştere. 

 

Cea mai mare parte a veniturilor 

ONU este formată din contribuţia 

membrilor. Aceasta nu este însă 

proporţională cu PNB-ul lor. Cota-parte 

a fiecărui membru este stabilită de către 

Adunarea Generală, pe baza capacităţii 

de plată a statelor membre. (1) Acest 

lucru este în conformitate cu principiul 

solidarităţii îmbrăţişat de către ONU. 

Acest fapt permite, de asemenea, 

evoluţia cotei respective în consonanţă 

cu dezvoltarea fiecărei naţiuni. Totuşi, 

un minim a fost stabilit, este egal cu 

0,001% din contribuţiile generale. 

Pentru ţările mai puţin dezvoltate, 

există o sumă maximă stabilită la 

0,01%. Când cineva studiază 

distribuirea contribuţiilor care 

predomină în prezent, cele mai multe 

ţări plătesc mai puţin de 1%. Este cazul 

chiar şi a ţărilor care pot plăti mai mult, 

cum ar fi India, care plăteşte 0,4%, 

Iran, care plăteşte 0,2%, Arabia 

Saudită, care plăteşte 0,7%. Cei care 

plătesc contribuţii substanţiale sunt: 

Statele Unite 22%, Japonia 16,6%, 

Germania 8,5%, Marea Britanie 6,6%, 

Franţa 6,3%, Spania 5,9%, Italia 5,9%, 

doi „membri permanenţi”, China şi 

money in sufficient quantity. UNO is 

no exception. Unfortunately the 

budget of the UNO remained frozen 

for about twenty years. If in nominal 

terms the amounts were stable, in real 

terms there was an erosion of   3 to 5 

% per year on account of inflation. 

This fall of income can by itself 

explain in large measure the 

shortcomings of UNO in the socio-

economic field where needs have 

been on the increase. 

 

The bulk of the income of the 

UNO consists of the contribution by 

members. It is not proportionate to 

their respective GNP. The share of 

each member is fixed by the General 

Assembly on the basis of the payment 

capacity of the member states.(1) This 

is in conformity with the principle of 

solidarity espoused by UNO. It allows 

also the evolution of the respective 

share in consonance with the 

development of each nation. However 

a minimum was fixed, it is equal to 

0.001% of the overall contributions. 

For the less developed countries there 

is a maximum fixed at 0.01%. When 

one takes a look at the distribution of 

contributions as it prevails now, most 

of the countries pay less than 1%. 

This is the case even in respect of 

countries which can pay more, like 

India which pays 0.4%, Iran which 

pays 0.2%, Saudi Arabia which pays 

0.7%. Those who pay substantial 

contributions are: United States 22%, 

Japan 16.6%, Germany 8.5%, the 

United Kingdom 6.6%, France 6.3%, 

Spain 5.9%, Italy 5.9%, Two 

“permanent members”, China and 

Russia do not make substantial 

contribution: China pays only 2.4% 

and Soviet Union 1.2%. A minimum 

of 5% could be fixed for permanent 

members in view of the great 
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Rusia nu au o contribuţie substanţială: 

China plăteşte doar 2,4% şi Rusia 

1,2%. Un minim de 5% ar putea fi 

stabilit pentru membrii permanenţi, 

având în vedere că acestea exercită o 

mare influenţă în luarea deciziilor. 

 

Este de notat faptul că Statele Unite 

şi Japonia acoperă 38% din cheltuieli, 

alte 6 naţiuni 32%, iar altele 8 

contribuie cu 13%. Cele 176 de naţiuni 

rămase acoperă doar 13%. Contribuţia 

cea mai importantă, cea a Statelor 

Unite, se ridică la 600 de milioane de 

dolari şi contribuţia cea mai mică, cea a 

statelor sărace, este doar 24 de mii de 

dolari fiecare. 

 

Această distribuţie inegală a 

contribuţiilor este, în mod flagrant, 

uimitoare. Cu o astfel de stare de 

lucruri acest organism mondial nu 

poate funcţiona în conformitate cu 

idealurile Cartei, deoarece 

contribuabilii mari îşi vor impune 

voinţa lor într-un fel sau altul. Desigur, 

capacitatea de a plăti este un bun etalon 

pentru a determina valoarea 

contribuţiei; ea este o măsură 

echitabilă. Dar pentru a lăsa 38% din 

cheltuielile de taxă numai pe umerii a 

două state, nu este nici drept şi nici 

înţelept. Această situaţie este însoţită 

de pericole. Desigur aceste ţări ar dori 

ca ceilalţi contribuabili să voteze 

conform dorinţei lor; ei pot accepta cu 

greu ca banii lor să fie folosiţi pentru a 

finanţa măsuri adoptate împotriva 

voinţei lor. În caz de nemulţumire ei 

vor fi tentaţi să oprească plata 

contribuţiei lor, ceea ce ar paraliza 

activitatea instituţiei. Şi acest lucru s-a 

întâmplat într-adevăr. 

 

 

 

 

influence they wield in decision 

making. 

 

It is to be noted that the United 

States and Japan cover 38% of 

expenses, 6 other nations 32%, 8 

others 13%. The 176 remaining 

nations cover only 13%. The most 

important contribution, that of the 

United States, amounts to 600 million 

dollars and the lowest contribution, 

that of poor States amounts only to 24 

thousand dollars each. 

 

This blatantly unequal distribution 

of contribution is perplexing. With 

such a state of things the world body 

cannot function according to the 

ideals of the Charter since the will of 

big payers will impose their will in 

one way or the other. Of course the 

capacity to pay is a good yardstick to 

determine the amount of contribution; 

it is an equitable measure. But to 

leave 38% of the expenditure at the 

charge of two States is neither just nor 

wise. It is pregnant with dangers. 

Naturally those countries would like 

the others to vote according to their 

wish; they can hardly accept their 

money be employed to finance 

measures adopted against their wish. 

In case of dissatisfaction they will be 

tempted to stop paying their 

contribution which would paralyse the 

institution. This happened indeed. 

 

3. Solutions 

 

To avoid such a danger it is 

necessary that a ceiling of 

contribution is prescribed. Such a 

ceiling may be now 10%. The balance 

of 18% which has to be taken off the 

shoulders of the United States and 

Japan has to be distributed to some 

100 countries other than tiny States 
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3. Soluţii 

 

Pentru a evita un astfel de pericol, 

este necesar ca un plafon al contribuţiei 

să fie prescris. Un astfel de plafon ar 

putea fi acum de 10%. Soldul de 18% 

care trebuie să fie luat de pe umerii 

Statelor Unite şi Japonia, poate fi 

distribuit altor 100 de ţări, altele decât 

statele mici şi cele mai puţin 

dezvoltate. Creşterea contribuţiei 

pentru fiecare dintre aceste 100 de ţări, 

nu va fi considerabilă şi apare ca fiind 

realizabilă. În cazul în care aceste ţări 

doresc ca ONU să acorde atenţie 

punctelor lor de vedere, ele ar trebui să 

plătească preţul. 

 

Unele ţări nu plătesc în mod regulat, 

în timp, din cauza lor, punând astfel 

organismul mondial într-o stare de jenă 

financiară, în special în cazul în care 

ţara în culpă se întâmplă să aibă o 

contribuţie mare. De fapt, Statele Unite 

au fost găsite vinovate într-o manieră 

cronică, situaţie pentru care a fost 

criticată însăşi această ţară. O astfel de 

lipsă de fonduri a încetinit activităţile 

organismului mondial şi a dezorganizat 

modul său de acţiune. Nimeni nu 

înţelege de ce Statele Unite, care 

reprezintă un partener responsabil, 

poate recurge la refuzul de a-şi plăti 

contribuţia, ca un simplu individ. 

Acestea sunt deschise să părăsească 

organizaţia sau să renegocieze valoarea 

contribuţiei lor; cu siguranţă însă nu 

este acceptabil, ca acestea să continue 

să influenţeze în mod considerabil 

deciziile organismului mondial, în timp 

ce se abţin de la plata propriilor 

contribuţii. 

 

În scopul de a permite ONU să 

funcţioneze fără teama de faliment şi să 

joace rolul său în lume, este necesar ca 

and less developed ones. The increase 

for each of those 100 countries will 

not be considerable and appears 

feasible. If they wish the UNO to pay 

attention to their viewpoints they 

should pay the price. 

 

Some countries do not pay 

regularly their due in time, putting the 

world body in a state of financial 

embarrassment, especially if the 

defaulting country happens to be a big 

contributor. In fact the United States 

has been found defaulting in a chronic 

manner, which was criticized within 

that country itself. Such lack of funds 

has slowed down the activities of the 

world body and disarrayed its action. 

One fails to understand how the 

United States who is a responsible 

partner can resort to refusal of paying 

their dues like a simple individual. It 

is open to it to quit the organisation or 

to renegotiate the amount of its 

contribution; it is certainly not 

acceptable that it continues to 

influence considerably the decisions 

of the world body while abstaining to 

pay its contribution. 

 

In order to enable the UNO to 

function without fear of bankruptcy 

and to play its role in the world, it is 

necessary that it is free from financial 

uncertainty. There is periodically a 

resolution of the General Assembly 

unanimously adopted inviting all 

member states to pay timely their 

integral contribution without putting 

conditions, since the amount is fixed 

according to accepted criteria. Such 

resolution is not respected by those 

who voted it, therefore other coercive 

measures have to be contemplated. 

Article 18 of the Charter stipulates 

that member states who do not pay 

their contribution for two consecutive 
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acesta să fie eliberat de incertitudinea 

financiară. Există o rezoluţie periodică 

a Adunării Generale adoptată în 

unanimitate, prin care toate statele 

membre sunt invitate să plătească la 

timp şi integral contribuţia lor, fără a 

pune condiţii, din moment ce suma este 

stabilită în funcţie de criterii acceptate. 

Rezoluţia nu este respectată de cei care 

au votat-o, prin urmare alte măsuri 

coercitive trebuie să fie avute în vedere. 

Articolul 18 din Cartă prevede că 

statele membre care nu plătesc 

contribuţia lor timp de doi ani 

consecutivi, nu pot lua parte la nici un 

vot. Doi ani de neplată a contribuţiei 

este prea mult, pentru că neplata 

contribuţiei un singur an, de către un 

contribuabil mare, este de natură să 

paralizeze activitatea instituţiei. Este 

necesar să se modifice acest articol, 

pentru a reduce această perioadă la un 

an. Acest fapt nu va cauza mari 

neplăceri în ţările sărace, întrucât 

acelaşi articol prevede scuza de 

neplată, în cazul în care ţara justifică 

întârzierea prin împrejurări 

independente de voinţa sa. 

 

De asemenea, este necesar să se ia o 

măsură mult mai radicală, pentru a 

evita orice întârziere în plată. Adunarea 

Generală poate decide că o contribuţie, 

stabilită în conformitate cu normele 

acceptate, nu trebuie să fie supusă la 

vot Parlamentului din fiecare ţară şi că 

ar trebui să apară, în schimb, printre 

cheltuielile bugetare ale ţării. 

 

Pe de altă parte, apare tot mai 

evident faptul că ONU cere bani, 

considerabil mai mult, pentru a 

îndeplini diverse misiuni. Ar fi 

nerealist să gândim în termeni de 

creştere a contribuţiei membrilor, astfel 

încât este necesar să se găsească alte 

surse de venit. A sosit timpul să se 

years cannot take part in any vote. 

Two years of default is too much, 

because the default of a single year by 

a big contributor would paralyse the 

institution. It is necessary to modify 

that article to reduce that period to 

one year. This will not cause much 

inconvenience to poor countries since 

the same article provides for excuse 

of non payment if the country justifies 

the delay by circumstances 

independent beyond its control. 

 

It is also necessary to take a more 

radical measure to avoid any delay in 

payment. The General Assembly may 

decide that the contribution fixed 

according the accepted norms need 

not be subjected to the vote of the 

Parliament of each country, that it  

should instead  appear among  the 

charged expenses in the budget in the 

country. 

 

On the other hand it appears more 

and more evident that the UNO 

requires considerable more money to 

fulfil its multifarious mission. It 

would be unrealistic to think in terms 

of increasing the contribution by 

members, so it is necessary to find 

other sources of revenue. Time has 

come to think of international taxation 

which offers vast possibility of 

increase of the revenue of the UNO. 

 

Many items are available for 

taxation. They are for instance the 

export of arms or even the production 

of arms, the stock of atomic arms, the 

use of air and maritime routes, the 

international movement of capitals 

other than for payment of goods or 

services, the deposit of money in 

foreign banks, etc... 

 

One can think also of royalty on 
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gândească la un nou tip de impozitare 

internaţională, care să ofere o vastă 

posibilitate de creştere a veniturilor 

ONU.  

 

Multe elemente sunt disponibile 

pentru impozitare. Ele sunt, de 

exemplu, exportul de arme sau chiar 

producerea de arme, stocul de arme 

atomice, folosirea aerului şi a rutelor 

maritime, mişcarea internaţională a 

capitalurilor, altele decât cele pentru 

plata de bunuri sau servicii, depozitele 

de bani în bănci străine, etc... 

 

Se poate gândi, de asemenea, la 

impozitarea drepturilor asupra 

preţioaselor resurse naturale, inegal 

distribuite în lume, cum ar fi petrol, 

aur, argint, uraniu, toriu, etc... Ţările în 

cauză percep deja redevenţe asupra 

drepturilor cu privire la aceste produse. 

Ar fi suficient să se prevadă un procent 

din acestea pentru beneficiul ONU.  

 

Concluzii 

 

Nu ar trebui să fie dificultăţi 

insurmontabile în introducerea 

impozitării internaţionale. Primul 

element ales pentru impozitare, ar 

trebui să fie de aşa manieră încât să nu 

provoace multă opoziţie. Odată ce 

impunerea internaţională a devenit o 

practică consacrată, atunci va fi 

întotdeauna o majoritate în favoarea 

oricărei noi taxe. 

 

costly natural resources unequally 

distributed in the world, like 

petroleum, gold, silver, uranium, 

thorium etc... The concerned countries 

already levy royalty on those 

products. It would be enough to 

provide for a percentage therein for 

the benefit of the UNO. 

 

Conclusions 

 

There should not be 

insurmountable difficulties in 

ushering in international taxation. The 

first item chosen for taxation should 

be such as does not invite much 

opposition. Once the international 

taxation has become an established 

practice there will be always a 

majority in favour of any new levy. 
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Abstract: Uniunea Europeană a 

parcurs un îndelungat proces de integrare, 

înfăţişându-se astăzi ca o construcţie 

internaţională atipică. Deşi încă nu se 

recunoaşte că, în definitiv, este o federaţie, 

ci că se tinde către o federaţie de state-

naţiuni, potrivit declaraţiilor recente ale lui 

Jose Manuel Barroso, totuşi după modul 

cum funcţionează ea de mai multă vreme, 

n-ar putea fi încadrată în vreo altă 

tipologie decât federaţia. Însă, din 

perspectivă democratică, se pune problema 

dacă o asemenea construcţie este ratificată 

de popoarele Europei şi dacă voinţa lor 

este luată în seamă de aparatul birocratic 

de la Bruxelles, a cărui legitimitate este, 

din păcate, trecut cu vederea. În acelaşi 

timp ne putem întreba pe ce se întemeiază 

puterea acestui aparat şi cine l-a mandatat 

să decidă în problemele de guvernare ale 

tuturor statelor ce compun Uniunea 

Europeană. Dând la o parte clişeele 

stereotip referitoare la principiile şi 

regulile democratice de gestionare a 

afacerilor publice, vom constata că 

angrenajul birocratic european 

funcţionează independent de voinţa 

popoarelor şi, de cele mai multe ori, chiar 

împotriva intereselor acestora. Mai grav 

decât atât ni se pare faptul că, în etapa în 

care s-a ajuns, popoarele nici nu se mai 

pot opune deciziilor pe care le adoptă acest 

sistem. 
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I. Procesul subtil al integrării 

politice 

 

Într-un stat organizat pe principii şi 

reguli democratice sursa puterii o 

reprezintă voinţa liber exprimată a 

cetăţenilor, a poporului cu alte cuvinte. 

Fără a intra în detalii, tot ce întreprinde 

puterea, toate actele şi deciziile sale 

trebuie să fie mandatate sau ratificate 

de popor. Aceasta este măsura cea mai 

exactă a democraţiei. De fapt, aşa cum 

se constată, exponenţii puterii îşi şi 

justifică acţiunile ca fiind întreprinse în 

numele şi spre binele poporului. Chiar 

dacă în realitate lucrurile nu stau chiar 

aşa şi, nu de puţine ori, se invocă în 

mod fals şi ipocrit binele public, totuşi 

cei care deţin puterea provin dintr-un 

proces electoral, desigur discutabil şi 

acesta din punct de vedere al 

corectitudinii, dar, cel puţin formal, ei 

sunt mandataţi, prin vot popular, să 

guverneze statul. 

Pentru că şi organismul instituţional 

al Uniunii Europene pretinde că 

funcţionează după reguli democratice şi 

având în vedere că deciziile sale sunt 

obligatorii pentru statele membre, 

obligativitate întărită prin sancţiuni 

uneori deosebit de aspre, se naşte firesc 

întrebarea în legătură cu legitimitatea 

acestei puteri sau, cu alte cuvinte, pe ce 

se întemeiază dreptul acestor instituţii 

de a emite acte de autoritate pentru 

cetăţenii şi popoarele Europei.  

Constatăm, în prezent, că la nivelul 

Uniunii Europene s-a constituit, treptat, 

o putere autocrată suprastatală, care 

emite pretenţia de a guverna aproape 

întregul continent şi, deşi se declară a fi 

democrată, ea nu are nici măcar 

legitimitatea unei puteri statale derivată 

din alegeri fraudate. Procesul de 

constituire a acestei puteri a început cu 

mai bine de 60 de ani  în urmă, mai 

    

I. The subtle process of political 

integration 

 

In a state organized according to 

democratic principles and rules, the 

source of power is represented by the 

freely expressed will of the citizens, in 

other words of the people. Without any 

further details, everything done by the 

power center, all its actions and 

decisions need to be mandated or 

ratified by the people. This is the 

highest measure of democracy. In fact, 

as one may notice, the exponents of the 

power justify their actions as being 

done in the name of and for the benefit 

of the people. Even if in fact things are 

not exactly like this and the common 

welfare is often invoked in a false and 

hypocritical manner, still the ones 

having the power are the result of a 

debatable electoral process in what 

regards the correctness, but at least they 

are formally mandated by popular vote 

to govern the state. 

Because the institutional organism 

of the European Union claims to work 

according to democratic rules and since 

its decisions are mandatory for all 

Member States, which is often 

emphasized by sometimes rather tough 

sanctions, the natural question 

regarding the legitimacy of this power 

arises, in other words one wonders 

what the basis of the right of these 

institutions to pass acts of authority for 

the citizens and peoples of Europe is.  

At the level of the European Union 

one may notice today a super-statal 

autocratic power, which claims to 

govern almost the entire continent and 

even though it considers itself to be 

democratic, it does not even have the 

legitimacy of a statal power derived 

from fraud elections. This process 

began more than 60 years ago, more 
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bine zis la sfârşitul celui de-al doilea 

război mondial şi a evoluat într-o 

manieră subtilă. Popoarele Europei 

sesizează de abia acum că li s-a 

diminuat substanţial statalitatea, dar 

acest fapt nu s-a produs spontan, ci cu 

fiecare pas spre integrare, legitimat de 

ele de cele mai multe ori în 

necunoştinţă de cauză. Atributele 

naţionale de suveranitate sunt acum 

absorbite în mare măsură de către 

structurile guvernamentale ale unei 

Europe unite, adică de o putere 

europeană suprastatală. 

Dar pentru a identifica sursa acestei 

puteri autocrate şi a înţelege cum de 

popoarele Europei, confruntate în 

decursul unei istorii zbuciumate cu 

nenumărate tipuri de dominaţie 

imperială, au ajuns să cedeze ceea ce 

aveau ele mai scump şi anume 

suveranitatea şi odată cu ea şi libertatea 

naţională, credem că este necesară o 

scurtă privire asupra manierei în care s-

a procedat pentru a se constitui aceste 

structuri de putere continentală. 

Până în prezent procesul integrării 

europene a parcurs un traseu relativ 

uşor. Politica faptului împlinit şi a 

ratificării formale a diferitelor acte ale 

procesului de integrare s-au dovedit a fi 

pentru liderii europeni sarcini nu prea 

dificile. Popoarele europene fiind 

sensibile la oferta de pace, libertate, 

linişte şi prosperitate cu care au fost 

ademenite, atât după al doilea război 

mondial cât şi după căderea cortinei de 

fier, n-au opus, până în prezent, nici o 

rezistenţă notabilă la proiectul de 

integrare. Printr-o intensă propagandă 

care a ţintit cu dibăcie orizontul lor de 

aşteptare, ele au fost puse în situaţia de 

a ratifica, fără rezerve, măsurile ce s-au 

întreprins în direcţia unităţii europene. 

S-a putut întâmpla aceasta pentru că 

integrarea, cel puţin în varianta oficială, 

n-a vizat decât domeniul economic şi 

exactly at the end of World War 2, 

evolving in a rather subtle manner. The 

peoples of Europe see only now that 

they had been deprived of their 

statality, but this did not happen 

spontaneously, but with every step 

made towards integration, in most 

cases assumed unawares. The national 

attributes of sovereignty are now 

absorbed by the governmental 

structures of a unified Europe, i.e. by a 

super-statal European power. 

But in order to identify the source of 

this autocratic power and to understand 

how is it that the peoples of Europe, 

which had witnessed along their history 

countless types of imperial domination, 

ended up giving up on their most 

valuable asset, i.e. sovereignty and 

along with it, national freedom, we 

believe it is necessary to have a brief 

view on the way, in which these 

continental power structures were 

formed. 

Up to now the process of European 

integration has had a relatively easy 

way. The policy of the thing done and 

of the formal ratification of the various 

acts of the process of integration turned 

out to be not very difficult for 

European leaders. Since the European 

peoples were sensitive to the peace 

offer, freedom, tranquility and 

prosperity they had been lured with, not 

only after World War 2, but also after 

the fall of the Iron Curtain, they have 

not so far manifested any notable 

opposition against the process of 

integration. By huge propaganda that 

had aimed their expectation horizon, 

they were thus put in the situation to 

ratify without any reserve the measures 

for European unity. This could happen 

because integration, at least in its 

official form, aimed at nothing but the 

economic field and of course it would 

have been absurd for Europeans to 
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bineînţeles că ar fi fost absurd ca 

europenii să se opună unui proces care 

să le facă viaţa mai bună.  

Multă vreme însă nu s-a înţeles că 

fără aportul politicului  procesul 

integrării economice n-ar fi fost posibil. 

Este lesne de înţeles că dacă politicul s-

ar fi opus, Uniunea Europeană ar fi fost 

un proiect ratat. Dar într-o manieră 

mascată politicul s-a dovedit a fi 

factorul cel mai activ al integrării, iar 

acum când Europa are o structură 

instituţională unitară şi destul de 

autoritară asupra statelor şi deci nu mai 

există riscul vreunei opoziţii serioase, 

el îşi etalează în mod ostentativ 

prezenţa, revendicând necesitatea unei 

integrări politice.  De fapt, ceea ce se 

doreşte este legitimarea şi 

recunoaşterea oficială că unitatea 

Europei nu se rezumă doar la domeniul 

economic, iar ca procesul să poată 

continua cel puţin ca o soluţie pentru 

depăşirea sincopelor provocate de 

criză, ar fi necesară accentuarea 

integrării politice, adică transferul către 

structurile de putere bruxelleze şi a 

ultimelor atribute de suveranitate pe 

care statele le mai deţin. Ceea ce se 

intuia până acum în anumite cercuri de 

analize şi discuţii despre integrarea 

politică, dobândeşte, pe zi ce trece, tot 

mai multă autoritate prin vocea unor 

lideri marcanţi ai Uniunii Europene. 

Astfel, preşedintele Comisiei Europene, 

Jose Manuel Barroso, insistă tot mai 

mult în ultimul timp pe ideea creării în 

Europa a unei federaţii de state-naţiuni. 

În acest scop, el s-a angajat să prezinte 

o „schiţă” a acestei noi arhitecturi 

instituţionale înaintea următoarelor 

alegeri europene din 2014. 

Surprinde totuşi faptul că Uniunea 

Europeană este organizată şi 

funcţionează în multe privinţe ca o 

federaţie de state. Deci, proiectul de 

care vorbeşte Barroso este în 

oppose to a process that would 

supposedly make their lives better. 

For a long time however one could 

not understand that without the political 

side, the process of the economic 

integration would not have been 

possible. It is easy to understand that if 

the political side had opposed, the 

European Union would have been a 

failure. But in a masked way, the 

political side turned out to be the most 

active factor of the integration, and 

now when Europe has a unitary and 

rather authoritarian institutional 

structure over the states, the risk of any 

serious opposition being thus quite 

absent, the political side is still there, 

requiring the need of a political 

integration. In fact, what one wants is 

the legitimacy and the official 

acknowledgement of the fact that the 

unity of Europe is not only economic, 

and for the process to continue, there is 

still one solution to surpass the losses 

caused by crisis: one would have to 

emphasize the political integration, i.e. 

the transfer of the last attributes of 

sovereignty of a state in favor of the 

Brussels power structures. What has 

been so far only alluded to in certain 

groups of discussion and analysis on 

political integration, now becomes 

more and more prominent by the voices 

of some important leaders of the 

European Union. Therefore, the 

President of the European Commission, 

Jose Manuel Barroso, insists lately on 

the idea of creating in Europe a 

federation of nation – states. To this 

purpose he is bound to present „a 

chart” of this new institutional 

architecture before the upcoming 

European elections of 2014. 

However it is surprising that the 

European Union is organized and 

functions in many aspects as a 

federation of states. Therefore, the 
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desfăşurare, el nu face altceva decât 

încearcă să-l legitimeze formal. Rezultă 

aceasta şi din declaraţia preşedintelui 

ceh Vaclav Klaus care respinge 

categoric un asemenea proiect, 

anticipând că în această federaţie ţara 

sa ar ajunge o provincie lipsită de 

importanţă. „Singurul lucru care îmi 

place în această propunere - afirmă 

preşedintele ceh -  este că actualii 

protagonişti ai aprofundării integrării 

europene au recunoscut pentru prima 

dată cu voce tare obiectivele lor reale”.  

Un susţinător înfocat al acestui 

proiect se dovedeşte a fi, în schimb, 

preşedintele României, fără însă ca 

activismul său să aducă vreun beneficiu 

ţării sale. Din contra, România este 

tratată în continuare din perspectiva 

intereselor cercurilor financiare 

externe, iar când se pune problema 

vreunui sprijin european pentru ţară ne 

întâmpină un refuz categoric şi, de cele 

mai multe ori, nici nu se invocă vreun 

motiv anume. Dar nu aceeaşi atitudine 

manifestă liderii europeni atunci când 

este vorba de preşedintele ţării, pe care 

îl apără necondiţionat, pentru că, aşa 

cum s-a arătat, le susţine politica de 

integrare. Dovada cea mai evidentă au 

produs-o pe timpul procedurii de 

suspendare, când lideri importanţi ai 

Uniunii Europene, aşa cum este 

preşedintele Comisiei, s-au alarmat, 

calificând acel act politic ca fiind, nici 

mai mult nici mai puţin, decât o 

lovitură de stat. 

Dar ce legitimitate au aceşti lideri 

pentru a decide ce trebuie să facă şi ce 

nu statele şi popoarele Europei? 

Treptat, puterea suverană a statelor s-a 

transferat către organismele europene, 

fără să existe pentru aceasta vreun 

consimţământ din partea deţinătorilor 

de drept ai acestei puteri, respectiv 

popoarele. 

Din păcate, a trebuit ca europenii să 

project that Barroso talks about is now 

happening and he does nothing else but 

trying to formally legalize it. This also 

results from the declaration of the 

Czech president Vaclav Klaus, who 

definitely rejects such a project, 

anticipating that in this federation, his 

country would end up a province with 

no importance whatsoever. „The only 

thing I like about this proposal” – 

according to the Czech president – „is 

the fact that the current protagonists of 

the European integration have clearly 

admitted for the first time their real 

objectives”. 

A fervent supporter of this project 

turns out to be the president of 

Romania, yet his activism does not 

bring any benefit to his country. Quite 

on the contrary, Romania is still treated 

from the perspective of the interests of 

the exterior financial circles and when 

one raises the issue of some European 

support for the country, we are 

confronted with an absolute „no” and 

most of the times no reason is being 

given, at all. However, the European 

leaders do not have the same attitude 

when it comes to the president of the 

country, whom they defend 

unconditionally, because he supports 

their integration policy. The most 

conclusive evidence appeared during 

the suspension procedure, when 

important leaders of the European 

Union, such as the president of the 

Commission, got scared and considered 

that political act to be nothing more and 

nothing less than a coup d’état. 

But what is the legitimacy of these 

leaders so as to decide what is it that 

the peoples and states of Europe can or 

cannot do? Gradually, the sovereign 

power of each state in part was 

transferred towards European 

organisms, without having in fact any 

consent from the rightful owners of this 
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resimtă efectele dramatice ale crizei 

pentru a constata că sunt guvernaţi de o 

putere ilegitimă care adoptă măsuri 

într-o manieră discreţionară. Abia 

acum, când măsurile de austeritate le 

suportă doar unii dintre europeni, apar 

şi semnele de întrebare cu privire la 

această putere autocrată şi bineînţeles 

cu privire la viitorul Uniunii Europene. 

„To be or not to be Eurozone ?” se 

rosteşte, tot mai des, în ultimul timp, la 

dezbaterile pe tema integrării 

europene.[1] În decursul timpului însă 

artizanii construcţiei europene şi ai 

globalizării, ne-au transmis anumite 

semnale în legătură cu proiectul lor, 

desigur la timpul respectiv poate de 

neînţeles. Dar astăzi când procesul este 

destul de avansat şi îi simţim din plin 

efectele, declaraţiile publice ale unor 

astfel de lideri, făcute cu mulţi ani în 

urmă, ne şochează prin limpezimea lor. 

Astfel, Zbigniew Brzezinski, 

fondator al Comisiei trilaterale şi fost 

consilier al preşedintelui SUA, 

referindu-se la regionalizare, spunea că 

aceasta este  calea spre „convergenţa 

gradată a Estului şi Vestului către un 

Guvern unic Mondial ... Suveranitatea 

Naţională nu mai este un concept 

viabil”. Dacă avem în vedere cât de 

mult se insistă şi la noi pe tema 

regionalizării, putem crede, fără teama 

de a greşi, că guvernul României este 

pe deplin angajat în realizarea acestui 

proiect şi urmează întocmai 

instrucţiunile unor asemenea structuri, 

misterioase încă pentru multă lume. Se 

poate însă constata, cu multă uşurinţă, 

că regionalizarea este calea 

dezmembrării statelor naţiune şi 

Brzezinski a intuit-o destul de bine încă 

acum 15 ani.  

Împotriva instaurării unui guvern 

mondial, un alt partizan al acestui 

proiect vedea că există două puternice 

forţe, respectiv religia şi patriotismul. 

power, i.e. the people. 

Unfortunately the Europeans had to 

feel the dramatic effects of the crisis so 

as to understand that they are being 

governed by an illegal power that 

adopts measures in a discretionary 

manner. It is only now that the austerity 

measures are supported only by some 

Europeans, that one begins to wonder 

regarding this autocratic power and of 

course regarding the future of the 

European Union. „To be or not to be 

Eurozone?” – this questions is raised 

more and more often at the debates on 

European integration.[1] In time 

however the artisans of the European 

construction and of globalization have 

geiven us various signs regarding their 

project, of course at that time maybe 

not so easy to understand. But today 

when the process is rather advanced 

and its effects are felt, the public 

declarations of such leaders, given 

many years ago, are now shocking due 

to their clarity and vision. 

Therefore, Zbigniew Brzezinski, 

founder of the Trilateral Commission 

and former Counselor of the US 

President, when referring to 

regionalization, stated that this was the 

way to „the gradual convergence of the 

East and the West towards a unique 

World Government … National 

Sovereignty is no longer a valid 

concept”. If we consider the fact that 

we, as well, insist a lot on the issue of 

regionalization, we may believe – 

without the fear of making a mistake – 

that the Romanian government is fully 

involved in fulfilling this project and 

follows the instructions of such 

structures, still mysterious to some. 

One may however easily notice that the 

regionalization is in fact the way 

towards dismembering nation-states, 

which was foretold by Brzezinski 15 

years ago.   
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Prin urmare, ele trebuiesc înlăturate 

pentru că, potrivit acestei opinii, 

omenirea ar evolua către o „societate 

ştiinţifică”, care nu poate fi stabilă 

decât sub conducerea unui guvern 

mondial. „Suntem într-un proces de 

transformare globală – mai constata şi 

David Rockefeller, nu cu mult timp în 

urmă – Mai avem nevoie doar de o 

criză majoră necesară şi toate naţiunile 

vor accepta Noua Ordine Mondială”. Şi 

George Soros ne avertiza, în 1995, „că 

urmează o perioadă de puternică 

dezordine în lume” care v-a fi rezolvată 

prin instaurarea unei noi ordini 

mondiale. Iar în 2009, mulţumit că 

„acţiunile” sale şi ale elitei financiare 

din care face parte au avut succes, 

desigur pentru ei, declara că „actuala 

criză este punctul culminant al muncii 

mele de o viaţă...am parte de o criză 

foarte bună (excelentă)”. 

Planuri diabolice cu privire la 

viitorul omenirii s-au mai făcut în 

decursul timpului, ele eşuând, de 

fiecare dată, cu consecinţe dramatice 

pentru fiinţa umană. Ca şi în celelalte 

experienţe nefaste, aceste planuri sunt 

consecinţa nemijlocită a acumulării de 

către unii semeni de-ai noştri de prea 

multă avere şi putere, proces care se 

conjugă, nefiresc de straniu, cu 

nepăsarea maselor, deşi semnalele de 

avertizare sunt din ce în ce mai incisive 

şi mai argumentate. 

 

II. Condiţia juridică a funcţionarului 

european 

 

Se poate vorbi acum că Uniunea 

Europeană este guvernată de o putere 

care tinde să devină, pe zi ce trece, tot 

mai despotică ? Pare destul de straniu 

să calificăm în aceşti termeni o 

administraţie, care pretinde că 

acţionează în numele şi interesele 

popoarelor europene, legitimându-se, în 

Another partisan of this project saw 

against a world government two main 

forces, i.e. religion and patriotism. 

Therefore, they should be removed 

precisely because since according to 

this opinion, humanity would evolve 

towards „a scientific society”, which 

can only be set under the rule of a 

world government. „We find ourselves 

in a process of global transformation – 

stated David Rockefeller, as well, not 

long ago – We now need only a 

necessary major crisis and all nations 

would do nothing else but accept the 

New World Order. George Soros also 

warned us in 1995 that „a strong period 

of turmoil in the entire world” would 

happen, which would be solved only by 

a new world order. In the year 2009, 

happy that his actions and the actions 

of the financial elite he is part of, had 

been successful (of course, from their 

point of view), declared the following: 

„this crisis is the culmination of my 

life-long work … this is a very good 

(excellent) crisis”. 

Diabolic plans regarding the future 

of humanity were made before, but 

they had failed every time, having 

however dramatic consequences for 

man. As is the case with all other 

unfortunate experiences, these plans are 

the direct consequence of the fact that 

certain persons had gathered too much 

power and wealth, which is strangely 

combined with the fact that masses do 

not care, although warning signals are 

more and more argumented and 

categorical. 

 

II. The legal condition of the 

European clerk 

  

Could one say now that the 

European Union is governed by a 

power that tends to become with every 

day that passes more and more 
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acelaşi timp, ca fiind şi expresia voinţei 

acestora. Dând însă la o parte clişeele 

stereotip referitoare la principiile şi 

regulile democratice de gestionare a 

afacerilor publice, vom constata că 

angrenajul birocratic european 

funcţionează independent de voinţa 

popoarelor şi, de cele mai multe ori, 

chiar împotriva intereselor acestora. 

Mai grav decât atât ni se pare faptul că, 

în etapa în care s-a ajuns, popoarele 

nici nu se mai pot opune deciziilor pe 

care le adoptă acest sistem. În faţa 

acestei stranii realităţi, se ridică un 

mare semn de întrebare, deocamdată, 

până când mai putem uza de acest 

drept, respectiv, de a pune întrebări şi a 

ne explica anumite lucruri. Deci, ca 

europeni, ce am trăit experienţa unui 

regim discreţionar şi, poate datorită şi 

acestui fapt, preţuim mai mult decât 

alţii valorile democraţiei, ne încearcă o 

mare curiozitate, şi anume, care este 

sursa acestei puteri şi cum de reuşeşte 

ea să se impună europenilor, indiferent 

dacă deciziile pe care le adoptă le sunt 

sau nu favorabile acestora. 

Un prim factor de autoritate al 

acestui sistem credem c-ar putea fi 

statutul funcţionarului public european, 

caracterizat, mai presus de orice, printr-

o „independenţă” absolută. Nu 

pregătirea, nu priceperea, nu talentul, 

nu integritatea morală sunt prioritare la 

investirea într-o funcţie în angrenajul 

birocratic european, ci independenţa 

faţă de origine. Indiferent de ce 

instituţie este vorba, toţi cei care sunt în 

„solda” Uniunii sunt independenţi de 

statele şi popoarele din rândul cărora 

provin. Fie că este numit sau chiar ales, 

odată investit într-o asemenea funcţie, 

persoana respectivă nu mai are nici o 

legătură oficială, nici măcar cu cei care 

l-au votat, dacă, să zicem, este vorba de 

un europarlamentar. Orice funcţionar 

european reprezintă interesele Uniunii 

despotical ? It seems pretty strange to 

use such words so as to describe an 

administration claiming to act in the 

name of and for the interests of the 

European people, at the same time 

claiming to be the expression of their 

will. But leaving aside all the 

stereotypical clichés on the democratic 

principles and rules managing public 

affairs, one may notice that the 

European bureaucratic apparatus 

functions independently from the will 

of the people and most of the times 

even against their interests. What we 

find to be more serious is the fact that 

nowadays the nations cannot even 

oppose to the decisions adopted by this 

system. Faced with this strange reality, 

a big question mark appears: how long 

can we still make use of this right, can 

we ask ourselves questions or explain 

certain things? As Europeans, who 

have experienced a discretionary 

regime – and maybe precisely due to 

this fact – we treasure more than others 

the values of democracy, we are 

implicitly highly curious on what 

exactly the source of this power is and 

how it manages to impose to the 

Europeans, regardless of the fact 

whether the decisions adopted are or 

not favorable to them. 

A first factor of authority of this 

system may be precisely the status of 

the European public clerk, 

characterized more than anything by an 

absolute „independence”. It is not the 

training, the skill or the moral integrity 

that matter when investing someone 

with a function within the European 

bureaucratic system, but the 

independence towards the home 

country. Regardless of the institution, 

everyone „working” for the Union is 

independent from their states and 

countries. Whether named or even 

elected, once invested in such a 
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şi nu este răspunzător faţă de statul care 

l-a desemnat şi poporul din rândul 

căruia provine. 

Ni s-a justificat, pe diferite căi, că 

acest statut de independenţă îl 

protejează pe funcţionarul european de 

orice influenţă naţională care ar putea 

periclita interesele Uniunii. Ideea 

înlăturării diferenţelor naţionale pentru 

a se putea întări unitatea europeană a 

inspirat, pe undeva, şi acest statut de 

independenţă. În această situaţie 

răspunderea se transferă de la nivel 

naţional la cel european. Deci, 

funcţionarul european nu mai răspunde 

în faţa propriului popor, deşi şi această 

răspundere este destul de diluată,  ci 

faţă de cetăţenii Europei, în totalitatea 

lor, adică în faţa celor peste 500 de 

milioane de oameni cât numără în 

prezent populaţia Uniunii Europene. 

Oricine poate să-şi dea seama de 

absurditatea acestei răspunderi şi că o 

asemenea instituţie, respectiv a 

răspunderii, nu se poate concretiza, 

practic, în nimic. Atâta timp cât în 

gestionarea afacerilor publice nu este 

concretizată răspunderea celor investiţi 

cu atribute de autoritate faţă de 

beneficiarii deciziilor lor, statul de 

drept devine o formulă abstractă şi 

democraţia un concept lipsit de 

conţinut. Concomitent cu subminarea, 

până la dispariţie, a răspunderii faţă de 

cetăţeni, s-a întărit, în schimb, 

răspunderea faţă de sistem. Aşa s-a 

ajuns ca independenţa funcţionarului 

public european, justificată până într-un 

anumit punct, să se constituie într-o 

importantă sursă de putere birocratică.    

În aceeaşi idee se pronunţă şi 

profesorul Vernon Bogdanor de la 

universitatea Oxford, care afirmă 

despre Uniunea Europeană că este „o 

entitate care nu e responsabilă în faţa 

nimănui”[2]. Astfel, ea „dă naştere 

celui mai periculos dintre divorţuri – 

position, that person no longer has any 

connection whatsoever with the voters, 

if we refer to a European MP, for 

instance. Any European clerk stays for 

the interests of the Union and not for 

his state or nation. 

We were told in various ways that 

this status of independence protects the 

European clerk from any national 

influence that may endanger the 

interests of the Union. The idea of 

removing any national differences in 

order to strengthen the European unity 

has also somehow inspired this status 

of independence. Under such 

circumstances the responsibility is 

transferred from a national to a 

European level. Therefore, the 

European clerk is no longer responsible 

to his own nation, even though this 

responsibility is in turn rather diluted, 

but to all the citizens of Europe, i.e. to 

more than 500 million people of the 

European Union nowadays. Anyone 

may grasp the absurdity of this 

responsibility and such an institution of 

the responsibility cannot basically 

materialize in anything. As long as in 

the management of the public affairs 

one does not materialize the 

responsibility of those invested with 

authority attributes towards the 

beneficiaries of their decisions, the 

state of law becomes a mere abstract 

formula and the democracy a concept 

lacking in significance. Along with the 

submination up to the disappearance of 

the responsibility towards citizens, the 

responsibility towards the system 

became more important. The 

independence of the European clerk, to 

a certain extent justifiable, turned out to 

be an important source of bureaucratic 

power. 

This idea is also expressed by 

professor Vernon Bogdanor from the 

University of Oxford, who states that 
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cel dintre clasa politică şi popor”[3]. 

Desigur, nu este o noutate pentru 

români. Ei sunt obişnuiţi cu 

comportamentul iresponsabil şi distant 

al clasei politice, cu ignoranţa şi 

aroganţa cu care sunt trataţi de cei 

aleşi, chiar din prima zi de mandat, dar, 

în cazul lor, peste starea de dezamăgire 

internă se suprapune acum decepţia 

provocată de birocraţia europeană, din 

partea căreia se aştepta la mai mult 

respect şi responsabilitate, atunci când 

în urmă cu peste 5 ani, cu voia sau fără 

voia poporului, România a devenit stat 

membru al Uniunii Europene. Atunci, 

românii sperau că acest nou statut va 

constrânge clasa politică internă la 

responsabilitate şi corectitudine, pentru 

ca acum să constate, cu dezamăgire, că 

birocraţia europeană poate fi şi mai 

coruptă şi chiar mai despotică decât cea 

internă. 

Citându-l pe profesorul John 

Gillingham[4], Mircea Platon[5] 

îndrăzneşte să afirme că „Uniunea 

Europeană este de fapt captiva unei 

birocraţii corupte, iresponsabilă politic 

şi fiscal, închisă şi răzbunătoare cu cei 

care îndrăznesc să atragă atenţia asupra 

neajunsurilor ei. Rupţi de ţările din care 

au venit, dând socoteală doar şefilor 

direcţi, care îşi conduc departamentele 

ca pe nişte domenii feudale, izolaţi unii 

de alţii şi mediocri, funcţionarii 

comunitari constituie o castă care are 

privilegiile unei elite fără a avea şi 

talentele şi obligaţiile ei”[6]. 

Răspunderea şi dependenţa faţă de 

sistem este întărită, mai ales, printr-o 

serie întreagă de privilegii cu totul 

speciale de care se bucură angajaţii 

Uniunii Europene. Astfel, ei câştigă 

până la 300 000 de euro pe an, 

beneficiind, în acelaşi timp, de diverse 

indemnizaţii şi sporuri care le 

suplimentează consistent standardul de 

viaţă. Astfel, un spor de 16% este 

the European Union is „an entity that is 

not responsible in front of anyone”[2]. 

Therefore, it „gives birth to the most 

dangerous of the separations – the one 

between policy and people”[3]. Of 

course this is not something new for the 

Romanians. They are used to the 

irresponsible and distant behavior of 

the political class, with the ignorance 

and arrogance they are treated with by 

the ones elected, even from the first 

day of office, but in their case, the 

internal disappointment is now 

completed by the deception caused by 

the European bureaucracy, from which 

one expected more respect and 

responsibility when more than 5 years 

ago, more or less as a result of the will 

of the people, Romania became a EU 

Member State. The Romanians hoped 

then that this new status would also 

determine the internal political class to 

become more responsible and correct. 

However, Romanians now see 

disappointed that the European 

bureaucracy may be more corrupt and 

even more despotical than the internal 

one. 

Starting from the opinion of 

professor John Gillingham[4], Mircea 

Platon[5] dares to state that the 

„European Union is in fact a prisoner  

of a corrupt, politically and fiscally 

irresponsible bureaucracy, a close 

system, vindictive of all the ones daring 

to draw attention upon its drawbacks. 

Torn apart from the countries they 

came from, being responsible only to 

the direct bosses, who lead their 

departments as if they were feudal 

domains, isolated from one another and 

mediocre, the European clerks are a 

group with the privileges of an elite, 

without having however its talents and 

obligations, as well”[6]. 

The responsibility and the 

dependence towards the system are 
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acordat pentru că trăiesc în străinătate, 

200 de euro plus 2% pe lună din 

salariul de bază se acordă pentru chirie, 

un bonus de 5 000 de euro pentru a 

deveni părinte, 8 000 de euro pentru 

fiecare copil până la vârsta de 25 de ani 

pentru a acoperi cheltuielile necesitate 

de învăţământ, asigurare medicală, 

pensii până la 70% din salariul de bază, 

etc. Orice individ când ajunge să 

beneficieze de astfel de condiţii nu cred 

c-ar fi dispus să şi le pericliteze, în 

numele a nu ştiu ce principii şi valori 

democratice. Aşa s-ar putea explica şi o 

anumită atitudine instaurată la Comisia 

Europeană, numită sugestiv 

„conspiraţia politeţii”. În virtutea 

acestei „culturi”, dacă se mai întâmplă 

ca cineva să fie onest, încercând să-şi 

facă datoria, mai întâi i se atrage subtil 

atenţia şi dacă nu se poate „corecta” se 

poate trezi concediat. Pentru 

îndrăzneala de a încerca să dea de urma 

banilor dispăruţi din conturile europene 

sau de a aplica regulile disciplinei 

fiscale, mulţi revizori şi investigatori 

OLAF au fost înlăturaţi din sistem. 

Descriind corupţia din sânul birocraţiei 

europene, europarlamentarul Jens-Peter 

Bonde spunea că: „Nu e vorba de un 

escroc, de doi, sau de cinci, ci de un 

întreg sistem paralel de finanţare”.[7] 

 

III. Componenta represivă a 

angrenajului birocratic european 

 

Orice putere publică ce tinde spre 

autoritarism, acţionând doar în 

beneficiul propriului sistem, ignorând 

voinţa şi interesele cetăţenilor, îşi pune, 

în mod firesc, problema rezistenţei în 

faţa reacţiilor de împotrivire socială. 

Această preocupare este sesizată şi din 

partea organismelor Uniunii Europene. 

Contextul actual este extrem de 

favorabil constituirii unor forţe 

operative la nivel european. Întărirea 

especially strengthened by a whole 

series of special privileges that the 

employees of the European Union 

enjoy. Thus, they earn up to Euro 

300,000 a year, at the same time 

benefitting from various bonuses that 

consistently add up to their standard of 

living. For instance, they receive a 

bonus of 16% just because they live 

abroad, 200 Euro plus 2% monthly 

from the basic wage for rent, a bonus of 

Euro 5,000 to become parent, Euro 

8,000 for each child up to the age of 25 

in order to cover the education 

expenses, medical insurance, pensions 

of up to 70% from the basic wage, etc. 

When benefitting from such conditions, 

any individual – I assume – is not 

willing to risk losing them just for the 

sake of some democratic principles and 

values. This is how one may explain a 

certain attitude present within the 

European Commission, suggestively 

named „the conspiracy of politeness”. 

According to this „culture”, if one 

happens to be correct and fair, one is 

first subtly drawn attention to and in 

case of perpetuated „disobedience” one 

may end up being fired. For the 

audacity of trying to follow the track of 

the missing money from European 

accounts and to apply the rules of fiscal 

discipline, many OLAF investigators 

and revisers were simply removed from 

the system. Describing the corruption 

within the European bureaucracy, the 

European MP Jens-Peter Bonde said 

that: „This is not one, or two, or five 

villains, but an entire parallel financial 

system”.[7] 

 

III. The repressive component of the 

European bureaucratic system 

 

Any public power tending towards 

authoritarianism, acting only for the 

benefit of its own system, ignoring the 
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unui sistem de securitate european în 

faţa ameninţărilor şi riscurilor ce pun în 

pericol pacea şi liniştea europenilor 

devine, tot mai mult, un obiectiv 

prioritar pe agenda de lucru a liderilor 

europeni şi, având în vedere că 

evenimente foarte grave se succed la 

intervale din ce în ce mai scurte de 

timp, nimeni n-ar avea îndrăzneala să 

se împotrivească unui asemenea 

proiect. Europenii nu sesizează însă că 

în timp ce se întăresc aceste structuri 

operative la nivel european, pe diferite 

căi este subminată capacitatea internă 

de luptă împotriva criminalităţii, având 

loc, practic, un transfer de competenţe 

poliţieneşti şi judiciare de la nivel 

naţional către cel european. 

Prin Tratatul de la Maastricht, din 7 

februarie 1992, s-a convenit înfiinţarea 

unui organism care să faciliteze 

cooperarea autorităţilor competente din 

statele membre, pe linia prevenirii şi 

combaterii formelor grave de terorism 

şi criminalitate internaţională. În baza 

Tratatului a fost adoptată Convenţia 

privind înfiinţarea Oficiului de Poliţie 

al Uniunii Europene (Convenţia 

EUROPOL), care a intrat în vigoare la 

1 octombrie 1998.[8] Nu este prima 

formă de cooperare internaţională 

pentru combaterea criminalităţii 

transfrontaliere şi, având în vedere că 

acest fenomen se amplifică, ea îşi 

dovedeşte cu prisosinţă utilitatea. 

Numai că de la data înfiinţării, 

EUROPOL şi-a depăşit cu mult 

atributul iniţial, respectiv cel de 

legătură dintre forţele naţionale de 

poliţie, devenind el însuşi un organism 

poliţienesc cu capacitate operaţională 

autonomă, situat deasupra autorităţilor 

interne ale fiecărui stat. Astăzi 

EUROPOL dispune de o organizare de 

poliţie federală, avându-şi sediul într-o 

clădire fortificată din Haga şi, poate nu 

întâmplător, aici a funcţionat în timpul 

will and interests of the citizens, 

obviously questions its existence in the 

face of social adverse reactions. This 

preoccupation is also an issue for the 

EU authorities. The current situation is 

extremely favorable for the appearance 

of some operational forces at a 

European level. Strengthening a 

European system of security in the face 

of threats and risks that endanger the 

peace and tranquility of Europeans 

becomes more and more a priority for 

European leaders and since serious 

events occur rather frequently, no one 

would dare to oppose to such a project. 

Europeans however do not see that 

while these European operational 

structures are being strengthened, one 

basically undermines the internal 

capacity of a state to fight against 

crime, which actually means a transfer 

of legal and judicial competences from 

a national to a European level. 

By means of the Maastricht Treaty 

from 7
th
 February 1992 one decided to 

found an organism facilitating the 

cooperation of the competent 

authorities from the Member States in 

what regards the prevention and fight 

against serious forms of international 

terrorism and crime. Based on the 

Treaty one adopted the Convention 

regarding the establishment of the 

Police Office of the European Union 

(the EUROPOL Convention), which 

was enforced on 1
st
 October 1998.[8] 

This is not the first form of 

international cooperation in what 

regards the fight against trans-boundary 

crime and since this phenomenon is 

constantly increasing, this authority 

thus turns out to be extremely useful. 

But since the EUROPOL was 

established, it went way beyond its 

initial attribute, i.e. being a connection 

between the national forces of police, 

becoming itself an independent police 
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războiului unul dintre sediile 

Gestapoului. Efectivele EUROPOL 

sunt în continuă creştere, condiţiile 

oferite fiind o atracţie irezistibilă pentru 

mulţi tineri aflaţi în căutarea unui loc 

de muncă şi a unor cât mai bune 

condiţii de viaţă. Ei pot interveni, liber 

şi neîngrădit, în orice ţară din Uniunea 

Europeană, pot aresta şi extrăda orice 

persoană, indiferent de funcţie şi 

prevederile legislaţiei interne a fiecărei 

ţări, iar conform art. 12, Capitolul 5 al 

Protocolului despre privilegii şi 

imunităţi al Uniunii Europene, sunt 

apăraţi, printr-o imunitate totală, 

împotriva oricăror acuzaţii legate de 

actele lor. 

Când, de exemplu, în România, 

profesia de poliţist are un statut atât de 

ingrat, lucrătorii fiind nevoiţi să 

acţioneze cu o dotare precară şi în 

condiţii legale nesigure, suportând 

umilinţele a tot felul de parveniţi, cu 

nişte salarii situate la limita 

supravieţuirii, n-ar fi pentru tineri o 

tentaţie irezistibilă să se încadreze în 

EUROPOL, unde numai salariile sunt 

cuprinse între 3100 şi 6500 de euro, aşa 

cum a fost lansată o ofertă de recrutare 

la sfârşitul anului 2011?[9] Cât de 

simplă este această cale de transfer al 

unor prerogative de suveranitate 

naţională, către o structură cu iz 

imperial, aşa cum ne-am străduit să 

demonstrăm mai sus? Iar noi românii 

să credem că proiectul de unitate 

europeană şi toate reformele ce se 

anunţă cu atâta emfază nu urmăresc 

altceva decât binele europenilor, adică 

al nostru al tuturor celor 500 de 

milioane de indivizi, cărora ni se 

construieşte, tot pentru a ne fi mai bine, 

o nouă identitate, pentru că identitatea 

cu care ne-am născut şi format spiritual 

ar fi, în concepţia „elitei” europene, 

una depăşită.  

O altă unitate operativă din sistemul 

authority above the internal authorities 

of each state in part. Today the 

EUROPOL has a federal police 

organization, with the headquarters in 

Haag, where, not accidentally perhaps, 

one of the Gestapo headquarters was 

located during the war. The EUROPOL 

is constantly increasing and developing 

in employees, the conditions provided 

being an irresistible attraction to many 

young persons in search of a good 

working place and standard of living. 

They may freely interfere in any EU 

country, they may arrest and extradite 

any person regardless of his / her 

position and the legal regulations of the 

country; furthermore, according to 

article 12, Chapter 5 of the EU Protocol 

on privileges and immunities, they 

have full immunity against any 

accusations that may appear based on 

their acts. 

Since for instance in Romania, the 

profession of policeman has such an 

ingrate status, people having precarious 

means and unsecure legal conditions, 

being subject to all sort of humiliation 

from all sort of „newly rich”, having 

rather small wages, wouldn’t it then be 

an irresistible temptation for young 

people to become part of the 

EUROPOL, where the salaries range 

from 3,100 to 6,500 Euro, according to 

a recruitment offer at the end of the 

year 2011?[9] How simple is this way 

to transfer some prerogatives of 

national sovereignty to an imperial-like 

structure, as we have shown above? 

And we, Romanians still believe that 

the project of European unity and all 

the reforms emphatically announced 

have nothing else in view than the 

welfare of all Europeans, i.e. ours and 

of all 500 million individuals, who are 

to become – still for our sake – a new 

identity, since the identity we were 

born with and which formed us 
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de securitate ce se dezvoltă la nivelul 

structurilor Uniunii Europene este 

Forţa Jandarmeriei Europene 

(FGE).[10] Ea a fost constituită în baza 

unui tratat semnat de către miniştrii 

Apărării din Franţa, Olanda, Italia, 

Spania şi Portugalia. În 2008 a aderat şi 

România. Este încă la început de 

organizare dar se preconizează să 

devină o forţă de reacţie rapidă care să 

antreneze până la 2300 de oameni. 

Potrivit scopului declarat, ea se 

constituie pentru îmbunătăţirea 

capacităţii de gestionare a crizelor în 

zonele sensibile.  Ea va putea desfăşura 

operaţiuni şi sub mandat ONU, NATO 

şi alte organizaţii internaţionale.  

Treptat se produce şi un transfer de 

competenţă de jurisdicţie în materie 

penală pentru că, nu-i aşa? EUROPOL-

ul şi Forţa Jandarmeriei Europene n-ar 

putea lucra cu organele de jurisdicţie 

naţionale. Astfel, în 2002 a luat fiinţă 

Agenţia Europeană de Cooperare 

Judiciară (Eurojust), căreia i s-a atribuit 

un rol de asistenţă în cadrul anchetelor 

privind criminalitatea transfrontalieră, 

rol pe deplin justificat, având în vedere 

că acest fenomen s-a amplificat odată 

cu libertatea de mişcare a persoanelor. 

Pe parcurs însă competenţa Agenţiei s-

a extins, mai ales după semnarea 

Tratatului de la Lisabona. Franco 

Frattini, Comisarul pentru Justiţie şi 

Afaceri Interne, urmăreşte să-i creeze o 

competenţă similară Biroului Federal 

de Investigaţii (FBI) din SUA. În tratat 

este prevăzută şi funcţia de Procuror 

General al UE, Eurojust urmând să 

lucreze în subordinea acestuia. 

Lucrătorii eurojust vor avea acces la 

bazele de date în materie penală ale 

statelor membre, la dosarele celor aflaţi 

în penitenciare sau la baza de date cu 

mostre ADN. Procurorul general al UE 

va putea să iniţieze şi să conducă 

anchete pe tot cuprinsul UE.[11] După 

spiritually is according to the European 

„elite” out-of-date. 

Another operation unit from the 

security system at the level of the 

European Union is the European 

Gendarmerie Force (EGF).[10] It was 

formed as a result of a treaty signed by 

the Defense Ministers from France, 

Netherlands, Italy, Spain and Portugal. 

In 2008 Romania joined, as well. This 

is still a new project, but the institution 

is expected to become a force of rapid 

reaction, which would train up to 2300 

persons. According to its declared goal, 

it should improve the capacity to 

handle crises in certain problematic 

areas. Furthermore, it will be able to 

operate also on behalf of UNO, NATO 

and other international organizations. 

Gradually one witnesses a transfer 

of jurisdiction competence in what 

regards the penal side, because the 

EUROPOL and EGF could not 

collaborate with national jurisdiction 

authorities. Thus, in 2002 one founded 

the European Agency for Judicial 

Cooperation (Eurojust), which was to 

play a role of counseling within the 

investigations on trans-boundary 

crimes; this role was fully justifiable 

since the phenomenon had increased in 

intensity along with the persons’ 

freedom of movement. However, in 

time the competence of the Agency 

expanded, especially after the Lisbon 

Treaty came into effect. Francu 

Frattini, the Commissioner for Justice 

and Interior intends to give the Agency 

similar attributes as the US Federal 

Bureau of Investigation (FBI) has. The 

Treaty also mentions the position of 

EU General Prosecutor and Eurojust is 

to be subject to this prosecutor. The 

Eurojust employees will have access to 

the criminal data bases of all Member 

States, to the files of persons currently 

in jail or to the DNA data base. The EU 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

231 

cum se observă şi în acest domeniu 

asistăm la o sincronizare, destul de 

evidentă, a două procese: în timp ce 

declinul jurisdicţiei interne se 

accentuează pe zi ce trece, concomitent 

se întăreşte jurisdicţia europeană.  

 

IV. O chestiune controversată în 

Tratatul de la Lisabona: pedeapsa cu 

moartea 

 

Lumea civilizată, după cum se ştie, 

a renunţat la pedeapsa cu moartea. 

Statele care s-au înscris pe calea 

modernizării au fost nevoite să-şi  

revizuiască, democratic şi în deplin 

consens cu valorile creştinismului şi 

umanismului, sistemele juridice, 

abolind pedeapsa cu moartea. În toate 

statele membre ale Uniunii Europene 

pedeapsa cu moartea, în prezent, nu 

mai este reglementată.  O asemenea 

pedeapsă, iraţională şi din punct de 

vedere juridic, s-a considerat că 

aparţine definitiv trecutului şi ea n-ar 

mai putea fi reactivată mai ales în 

Europa, care se modernizează în 

respectul valorilor democratice  şi ale 

creştinismului.  

Dar, un grup de jurişti germani, 

studiind mai atent Tratatul de la 

Lisabona, au avut surpriza să constate 

că, printr-o tehnică a trimiterilor, des 

uzitată în materie juridică, dar foarte 

puţin transparentă, pedeapsa cu 

moartea este legiferată în spaţiul juridic 

european.[12] Astfel, Tratatul de la 

Lisabona, adoptat ca o soluţie de 

continuare a proiectului integrării 

europene, ajuns în impas prin 

respingerea de către francezi şi 

olandezi a Tratatului Constituţional, 

include în structura sa şi Carta Uniunii 

Europene. Aceasta stipulează că 

pedeapsa cu moartea este abolită, dar 

face o trimitere la o notiţă din josul 

paginii unde scrie cu litere mici: „cu 

General Prosecutor will be able to 

initiate and lead investigations in the 

entire EU.[11] As one may notice, this 

field also shows a rather obvious 

synchronization: whereas the decline of 

internal jurisdiction is constantly 

evident, the European jurisdiction 

strengthens.  

 

IV. A controversial issue in the 

Lisbon Treaty: death penalty 

 

The civilized world, as everybody 

knows, has given up on the death 

penalty. On their ways towards 

modernization the states had to 

democratically review their judicial 

systems, according to the values of 

Christianity and Humanism, thus 

abolishing the death penalty. In all EU 

Member States the death penalty is 

nowadays no longer regulated. Such a 

penalty, irrational also from a legal 

point of view, was believed to belong 

forever to the past, which could never 

be used again especially in a modern 

Europe, observing the democratic and 

Christian values. 

But a group of German jurists, 

studying more attentively the Lisbon 

Treaty, was surprised to notice that by 

means of a rather usual, yet little 

transparent technique in the legal field, 

the death penalty is legislated in the 

European legal system.[12] Thus, the 

Lisbon Treaty, adopted as a solution to 

continue the project of European 

integration, at a certain time reaching 

an impasse by the rejection of the 

Constitutional Treaty by the French and 

Dutch, includes in its structure the 

Chart of the European Union, as well. 

This stipulates that the death penalty is 

abolished, but has a small reference in 

a footnote, where the following is 

stipulated: „with the exception of war 

situation, social disorder and 
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excepţia situaţiei de război, dezordine 

socială şi insurecţie”. Prin ratificarea 

Tratatului, este întărită şi forţa juridică 

a Cartei Uniunii Europene şi, deci, în 

situaţia în care se întrunesc condiţiile 

de excepţie menţionate, pedeapsa cu 

moartea devine aplicabilă.[13] 

S-ar crede, la o primă examinare, c-

ar fi vorba de o eroare. „Tehnocraţii” 

care au lucrat la proiectul tratatului n-

au sesizat că, preluând în conţinutul 

acestuia Carta Uniunii Europene, s-ar 

putea produce şi asemenea consecinţe 

juridice. Însă fiind vorba de documente 

atât de importante pentru viitorul 

Uniunii Europene şi soarta popoarelor 

ei, ne-ar fi greu să acceptăm că pur şi 

simplu s-a greşit. Apoi, faptul că până 

în prezent niciun punct de vedere 

oficial n-a fost exprimat faţă de această 

sesizare, deşi ea a fost făcută chiar 

înainte de definitivarea procesului de 

ratificare, ne întăreşte convingerea că s-

a lucrat în deplină cunoştinţă de cauză, 

dar ascuns, credem, pentru a se evita 

reacţia de împotrivire. 

Prin urmare, o altă explicaţie în 

afara faptului că s-a acţionat premeditat 

şi nu din eroare pentru a se strecura în 

tratat această prevedere atât de gravă 

prin consecinţele sale, nu există. 

Tehnica subterfugiului juridic a 

funcţionat, cu mici accepţii, şi în acest 

caz. Practica introducerii „pe furiş” în 

actele normative a unor prevederi ce nu 

trezesc, la prima vedere, niciun fel de 

bănuieli asupra consecinţelor pe care 

ele le produc, întâlnită în diferite state, 

constatăm că este preluată şi de 

„tehnocraţii europeni”. Dacă s-a dorit, 

într-adevăr, ca în tratat să se 

reintroducă pedeapsa cu moartea, fapt 

pe care cu greu am putea să-l punem 

acum la îndoială, apoi altă cale n-a fost 

cu putinţă, având deja în vedere 

împotrivirea faţă de celelalte dispoziţii 

ale sale şi dificultăţile de ratificare cu 

insurgency”. With the ratification of 

the Treaty the legal force of the Chart 

of the European Union is strengthened, 

which means that under the exceptional 

conditions mentioned above, death 

penalty can be applied.[13] 

One may believe that this could be 

an error. The „technocrats” working on 

the project of the treaty mau have not 

realized that by taking over in its 

content the Chart of the European 

Union, such legal consequences could 

appear. Yet, since these are such 

important documents for the future of 

the European Union and the fate of its 

nations, we could not possibly believe 

that they were simply wrong. 

Moreover, the fact that up to now no 

official point of view was expressed 

regarding this aspect, even though it 

was mentioned before the final 

ratification, we strongly believe that 

this was done fully aware, yet probably 

in a concealed manner, so as to avoid 

any possible resistance reactions. 

Therefore, we consider there is no 

other explanation except for a 

premeditated action, not by error, to 

include in the treaty such a serious 

aspect with great consequences. The 

practice of this „in secret” insertion in 

normative acts of certain provisions 

that at a first look generate no 

suspicions on their consequences, 

which is so frequent in various states, is 

therefore also taken over and used by 

the „European technocrats”. If indeed 

one intended to reintroduce in the 

treaty the death penalty, which we 

could barely doubt now, it means that 

no other way was possible, taking into 

consideration the history of oppositions 

towards the other provisions of the 

treaty and the ratification difficulties 

the European leaders encountered. If 

the public opinion had known the fact 

that the new treaty would reintroduce 
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care s-au confruntat liderii europeni. 

Dacă opinia publică ar fi cunoscut 

faptul că prin noul tratat se reintroduce 

pedeapsa cu moartea, credem că 

presiunea asupra parlamentelor interne 

ar fost atât de mare încât nici acestea n-

ar fi îndrăznit să ratifice tratatul. 

Aşa cum constată juriştii germani, 

totul a rămas numai la această trimitere, 

fără niciun fel de detaliere care, 

desigur, s-ar fi impus, dat fiind 

importanţa acestei prevederi. Astfel, nu 

sunt stabilite infracţiunile care pot 

atrage pedeapsa supremă, precum şi 

elementele de jurisdicţie cu totul 

speciale în asemenea situaţie. De 

asemenea, pentru mai multă claritate 

juridică, s-ar fi impus definirea cu 

exactitate a situaţiilor de excepţie 

enumerate în nota de trimitere, 

respectiv „situaţia de război, dezordine 

socială şi insurecţie”. 

Starea de dezordine socială, de 

exemplu, presupune, în mod firesc, o 

anumită intensitate, pentru a deveni 

circumstanţă agravantă care să atragă 

pedeapsa capitală pentru o faptă care, 

săvârşită în împrejurări normale, ar fi 

sancţionată mai blând. Deci ne putem 

întreba: Cine stabileşte că dezordinea 

socială a atins un asemenea grad, încât 

să suspende prevederea care interzice 

pedeapsa cu moartea? Ce instanţe o vor 

putea pronunţa şi după ce proceduri? 

De exemplu, în contextul protestelor 

din Bucureşti de la începutul acestui an, 

s-au produs, în mod evident, şi acte de 

dezordine socială. Prin urmare, faptele 

săvârşite în aceste împrejurări şi care 

încă nu sunt definite ar putea atrage 

pedeapsa capitală? 

De asemenea, „situaţia de război”, 

în condiţiile actuale, poate să dea 

naştere la o diversitate de interpretări. 

De exemplu, prin clauza de solidaritate, 

fiecare naţiune europeană este obligată 

să participe la acţiuni militare atunci 

the death penalty, we believe that the 

pressure on internal parliaments would 

have been so great that not even these 

would have dared to ratify the treaty. 

As the German jurists ascertain, 

everything is limited only to this 

reference, without any further detail, 

which should have perhaps been 

necessary, given the importance of this 

provision. Thus, one explains neither 

the crimes that may generate the 

ultimate punishment, nor the special 

jurisdiction elements in such a 

situation. At the same time, for the sake 

of more judicial clarity, one should 

have better explained the exceptional 

situations referred to in that footnote, 

i.e. „the situation of war, social 

disorder and insurgency”. 

The state of social disorder, for 

instance, obviously implies a certain 

intensity, so as to become a serious 

circumstance which would impose the 

ultimate punishment for a deed, which 

under normal situations, would be 

sanctioned more mildly. A natural 

question thus arises: Who says that the 

social disorder has reached just a 

degree, so as to allow the death 

penalty? Which law courts would be 

able to give such a sentence and 

according to which procedures? For 

instance, in the context of the protests 

in Bucharest at the beginning of this 

year, certain acts of social disorder did 

occur. Therefore, could the facts 

committed under these circumstances 

and not yet clearly defined be 

punishable by death penalty? 

At the same time, the „war 

situation” under the current conditions 

may generate a series of various 

interpretations. For example, by the 

clause of solidarity, each European 

nation is obliged to take part in military 

actions when it comes to fighting 

against „acts of terrorism”. In other 
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când este vorba să lupte împotriva unor 

„acte de terorism”. Deci, un stat angajat 

în lupta împotriva terorismului se află, 

practic, în situaţie de război. Dar lupta 

împotriva terorismului, având în vedere 

specificul acestui fenomen, nu este una 

vremelnică. Ea presupune o activitate 

continuă, în primul rând, de prevenţie 

şi contracarare. Prin urmare, un stat se 

poate afla oricând în situaţie de război. 

Nefiind clarificate aceste lucruri, se 

poate întâmpla ca instanţa investită cu 

judecarea unei anumite fapte s-o 

considere, în mod discreţionar, ca fiind 

săvârşită în situaţie de război?  

Deocamdată, aceste întrebări rămân, 

ca multe altele, fără răspuns şi asupra 

acestei chestiuni se aşterne încet 

uitarea, până într-un moment în care 

angrenajul birocratic european va 

deveni atât de puternic, încât nu va mai 

avea nevoie să-şi disimuleze acţiunile 

îndreptate împotriva popoarelor şi 

cetăţenilor. Şi acest fapt ne atrage 

atenţia că această elită europeană este 

preocupată să-şi întărească regimul 

coercitiv, având în vedere că acţiunile 

sale sunt tot mai contestate tocmai de 

către cei „spre binele cărora” se 

justifică ea că acţionează, desigur în 

lipsa vreunui mandat acordat de 

aceştia.  

 

V. Consiliul European pentru Relaţii 

Externe (ECFR) 

 

Cu toate că popoarele europene 

manifestă serioase rezerve faţă de ideea 

unităţii politice a Europei, fiind 

convinse că aceasta va duce la 

pierderea identităţii lor naţionale, totuşi 

liderii statelor membre şi acea „elită” 

înrădăcinată în angrenajul instituţional 

al Uniunii continuă să-i întărească 

acesteia  imaginea de suprastat. 

Atitudinea de împotrivire a europenilor 

este ignorată cu încăpăţânare, dar se 

words, a nation fighting against 

terrorism is actually at war. But taking 

into consideration the specific traits of 

this phenomenon, the fight against 

terrorism is not an ephemeral situation. 

It involves a continuous activity, first 

and foremost of prevention and 

counter-attack. Therefore, a nation may 

always be at war. Not having these 

aspects clear, could it happen that a 

court of law supposed to judge a certain 

fact may consider it discretionarily as 

having occurred during war? 

For now, these questions are like 

many others without an answer and 

oblivion easily spreads upon this aspect 

up to a moment when the European 

bureaucratic system becomes so strong 

it won’t need to dissimulate the actions 

against nations and citizens. This fact 

suggests that this European elite is in 

fact preoccupied with strengthening its 

coercitive regime, taking into 

consideration the fact that its actions 

are more and more contested precisely 

by those whose welfare it supposedly 

has in view, of course in the absence of 

any mandate given by the people. 

 

V. The European Council on Foreign 

Relations (ECFR) 

 

Even though the European nations 

have serious reticence regarding the 

idea of a political unity of Europe, 

being convinced that this would lead to 

the loss of their national identities, the 

leaders of the Members States and that 

„elite” stuck in the institutional system 

of the Union continue to strengthen its 

image of super-state. The Europeans’ 

opposition to this is stubbornly ignored, 

and the democratic values are called 

upon in a pompous manner. 

As it has been shown above, the 

Constitutional Treaty also mentions the 

position of EU Minister of Affairs. The 
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invocă demagogic valorile 

democratice. 

După cum s-a arătat mai sus, în 

Tratatul Constituţional se prevăzuse şi 

funcţia de ministru de externe al 

Uniunii. Respingerea tratatului de către 

francezi şi olandezi s-a datorat şi 

acestui fapt, o asemenea funcţie fiind 

specifică un stat şi nu unei organizaţii 

internaţionale, chiar dacă este vorba de 

una atipică. Prin urmare, în Tratatul de 

la Lisabona s-a instituit funcţia de Înalt 

Reprezentant al Uniunii Europene 

pentru Politică Externă şi de Securitate 

şi nu de ministru. Este o chestiune de 

tactică folosită de birocraţia tehnocrată 

a Uniunii Europene, pentru a-şi 

continua proiectul integrării politice, 

încercând să evite, pe cât posibil, 

reacţiile de împotrivire, adică, cu alte 

cuvinte, să-şi mascheze faţă de opinia 

publică europeană scopul şi interesele 

urmărite. 

Dar politica externă a Uniunii 

Europene, care se doreşte a fi una 

unitară, este preluată, în mare parte, de 

către un organism relativ nou înfiinţat, 

respectiv în 2007, când s-au pus şi 

bazele Tratatului de la Lisabona. Este 

vorba de Consiliul European pentru 

Relaţii Externe (ECFR). Din punct de 

vedere juridic acesta se înfăţişează ca o 

organizaţie neguvernamentală, numai 

că sarcinile pe care şi le asumă nu 

concordă cu statul său civil. 

Pentru oricine, cât de cât informat, 

această titulatură nu este una originală. 

Se ştie că în 1921 la New York s-a 

constituit Consiliul pentru Relaţii 

Externe. Având deja o activitate de 

peste 90 de ani putem constata, acum 

cu mai multă limpezime, dacă scopul 

real al înfiinţării sale corespunde cu cel 

declarat. Constituit din foşti preşedinţi 

ai SUA şi secretari de stat, preşedinţi ai 

celor mai bogate corporaţii 

internaţionale, inclusiv trusturi de 

rejection of the treaty by the French 

and the Dutch was also based on this 

fact, such a position being specific to a 

national state and not an international 

organization, though atypical as the 

EU. Therefore, the Lisbon Treaty 

stipulated the position of High 

Representative of the European Union 

for Foreign Policy and Security, instead 

of the position of minister. This is a 

tactic used by the technocrat 

bureaucracy of the European Union in 

order to continue its project of political 

integration, thus trying to avoid as 

much as possible any counter-reactions 

and oppositions, i.e. in other words to 

conceal to the European public opinion 

the real purpose and interests. 

But the foreign policy of the 

European Union, intended to be 

unitary, is to a great extent taken over 

by a relatively new institution, founded 

in the year 2007, when one also laid the 

foundation of the Lisbon Treaty. This is 

the European Council on Foreign 

Relations (ECFR). From a legal point 

of view this appears to be a non-

governmental organization, but the 

tasks undertaken are far from this 

declared civil status. 

For anyone who is a little informed, 

this name is not at all original. One 

knows that in 1921 at New York the 

Council on Foreign Relations was 

founded. With an activity of more than 

90 years we may now clearly see 

whether the real purpose of its 

foundation indeed corresponds to the 

one declared. Made up from former US 

Presidents and State Secretaries, 

presidents of the most rich international 

corporations, including press trusts, the 

board of administration of this 

organization meets regularly, as the 

leaders state, for discussions and 

analyses. Taking into consideration the 

costs of the functioning of this council, 
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presă, consiliul, după cum declară 

liderii săi, se întruneşte pentru discuţii 

şi analize. Raportându-ne la costurile 

funcţionării acestui consiliu, să credem 

că se cheltuiesc sume uriaşe de bani 

doar pentru a facilita nişte dezbateri, iar 

finanţatorii, orientaţi după cum se ştie 

pe profit, n-ar avea vreun alt interes de 

pe urma acestor întruniri decât simplul 

fapt al satisfacerii unor curiozităţi 

privind lumea în care trăim?  

Faptul că multă vreme activitatea 

consiliului, ca de alt fel şi a altor 

structuri similare, a fost învăluită în 

mister, ne determină să nu-l credem 

chiar atât de inofensiv, cum se declară. 

În dezbaterile publice, precum şi în 

discuţiile private referirile la existenţa 

şi activitatea unor asemenea structuri 

sunt considerate a fi de domeniul 

conspiraţiei. Până la un punct 

calificarea este corectă, în sensul că 

prin conspiraţie se înţelege o „uneltire 

secretă şi ilegală împotriva statului şi a 

ordinii publice”[14]. Ceea ce nu se mai 

încadrează astăzi în această definiţie 

este faptul că asemenea acţiuni nu mai 

sunt chiar atât de secrete.  

Consiliul de Relaţii Externe s-a 

angajat chiar de la înfiinţare să militeze 

pentru „îndepărtarea barierelor 

economice şi comerciale dintre toate 

naţiunile” şi „constituirea unei asociaţii 

generale a naţiunilor”. Unul dintre 

primii conducători ai consiliului îşi 

propusese, ca direcţie de acţiune pentru 

realizarea acestui scop, „ghidarea 

opiniei publice americane”. Mai târziu, 

sesizând că „ghidarea” se traduce, de 

fapt, prin „manipulare” şi-a 

reconsiderat formularea, înlocuind-o cu 

„informarea opiniei publice 

americane”.[15]  

Astăzi, însă, având în vedere 

evenimentele majore petrecute de la 

înfiinţarea consiliului şi care au marcat 

schimbări importante în evoluţia 

should we indeed believe that huge 

sums of money are being spent only to 

facilitate certain debates, and the 

investors, who as everybody knows are 

usually oriented towards profit, gain in 

fact nothing else from these meetings 

than simply satisfying certain 

curiosities on the world we live in? 

The fact that for a long time the 

activity of the council, but also of other 

similar structures, was shrouded in 

mystery, makes us believe that this 

organization is not exactly as innocent 

as it intends to be. In the public 

debates, as well as in the private 

discussions references to the existence 

and activity of such structures are 

considered to belong to the field of 

conspiracy. Up to a point this attribute 

is correct, because conspiracy also 

refers to „a secret and illegal intrigue 

against the national state and the public 

order”[14]. The part of the definition 

that no longer applies today is the fact 

that such actions are no longer so 

secret. 

The Council on Foreign Relations 

intended even from its foundation to 

support „the removal of economic and 

commercial barriers between all 

nations” and „the creation of a general 

association of nations”. One of the first 

leaders of the council had as a direction 

for the achievement of this goal „the 

guiding of the American public 

opinion”. Later on, noticing that 

„guiding” is in fact understood as 

„manipulation”, he reconsidered his 

words, replacing them with „informing 

the American public opinion”.[15] 

Today, however, taking into 

consideration the major events that 

occurred when he council was founded 

and which marked major changes in the 

evolution of humanity, as well as the 

more transparent statements of some 

members of the council, we may 
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omenirii, precum şi declaraţiile  din ce 

în ce mai transparente din partea unor 

membri ai acestuia, suntem în situaţia 

de a constata, fără niciun fel de rezerve, 

că atât Consiliul de Relaţii Externe cât 

şi alte organisme asemănătoare, cu 

care-şi conjugă acţiunile, au ca scop 

suprem să impună la nivel planetar o 

autoritate unică, adică un fel de guvern 

mondial, aflat la dispoziţia lor şi 

bineînţeles în interesul lor exclusiv.[16] 

De multă vreme deciziile lor conduc 

la evenimente grave pentru omenire, 

cum ar fi crize, războaie, recesiuni, 

revoluţii, înlocuiri de guverne, 

asasinate, etc., şi am fi dea dreptul 

naivi să mai credem că întâlnirile 

acestor indivizi s-ar rezuma doar la 

simple dezbateri. Toate analizele 

serioase şi realiste asupra 

evenimentelor contemporane conduc, 

practic, la o singură concluzie: 

„războiul perpetuu în care s-au trezit 

târâţi americanii şi alături de ei întreaga 

lume este rezultatul planurilor 

construite în laboratoarele Consiliului 

pentru Relaţii Externe cu mult înainte 

de 11 septembrie 2001.[17] Actuala 

doctrină a Departamentului SUA 

potrivit căreia orice ţară de pe glob 

poate fi atacată preventiv, lansată 

imediat după acest tragic eveniment, ar 

reprezenta o altă etapă pentru 

impunerea guvernului mondial.  

Fără a intra şi în alte detalii, suntem 

în situaţia de a constata, nu chiar atât de 

surprinzător dacă avem în vedere cum a 

evoluat Uniunea Europeană până în 

prezent şi, mai ales, cum o anumită 

elită îşi impune autoritatea împotriva 

voinţei popoarelor, că recent înfiinţatul 

Consiliul European pentru Relaţii 

Externe este în esenţă aidoma celui 

american. 

Astfel, potrivit datelor oficiale el se 

compune din 50 de personalităţi din 

rândul foştilor preşedinţi, prim-miniştri, 

conclude unequivocally that the 

Council on Foreign Relations, as well 

as other similar authorities, which work 

together, have the supreme goal of 

imposing in the entire world a unique 

authority, in other words a world 

government, at their disposal and of 

course serving their exclusive 

interest.[16]  

For a long time their decisions have 

led to serious events for mankind, such 

as crises, wars, recessions, revolutions, 

government replacements, 

assassinations etc. and it would be 

rather naive of us to believe that the 

meetings of these individuals are 

reduced to some mere debates. All 

serious and realistic analyses on 

contemporary events practically lead to 

one conclusion: „the perpetual war, in 

which the Americans and with them the 

entire world, were suddenly involved is 

in fact the result of the plans made up 

in the laboratories of the Council on 

Foreign Relations long before 

September 11
th
 2001.[17] The current 

doctrine of the US Department, 

according to which any country in the 

world may be preventively attacked, 

launched immediately after this tragic 

event, would represent in fact another 

stage towards the enforcement of the 

world government.  

Without any further details we are 

now faced with the situation of 

realizing, not exactly surprised if we 

have a look at the development of the 

European Union and especially at the 

fact that a certain elite imposes its 

authority against the will of the nations, 

that the recently founded European 

Council on Foreign Relations is 

basically the same as the American 

one. 

Therefore, according to official data, 

it is made up of 50 personalities from 

former presidents, prime-ministers, 
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parlamentari, intelectuali, etc. Deşi, 

european doar prin origine, aflăm că 

membru al acestui consiliu şi 

finanţator, totodată, este şi George 

Söros. În acelaşi timp el este şi membru 

al Consiliului pentru Relaţii Externe 

american, precum şi al altor organisme 

asemănătoare, ceea ce nu este de crezut 

c-ar fi o simplă coincidenţă.   

Membrii Consiliului au declarat că 

doresc să determine Uniunea 

Europeană să-şi asume „responsabilităţi 

globale”. După cum se constată, pe ei 

nu Europa internă îi preocupă cu 

prioritate, ci cea externă, ceea ce ne 

arată că scopul pentru care s-au 

organizat în această structură tot spre o 

politică globală este orientat.  

Într-adevăr, după cum se arată în 

„Declaraţia de principii”, sunt 

probleme de interes pentru întreaga 

omenire cum ar fi schimbările 

climaterice, sărăcia, proliferarea 

nucleară, extremismul violent, 

terorismul, etc., numai că abordarea 

acestora nu este văzută de pe o poziţie 

pacifistă, ceea ce lasă să se întrevadă, 

destul de clar, că invocarea lor este 

făcută cu scopul de a justifica politica 

expansionistă. Faptul că, în viziunea 

membrilor Consiliului,  promovarea 

„valorilor europene” s-ar putea face şi 

prin utilizarea „forţei militare”, sau, 

într-o altă formulare, „puterea 

europeană să fie pusă în slujba valorilor 

europene”, ne arată de la început 

„bunele intenţii” ale acestui organism, 

încă nedefinit din punct de vedere 

juridic. După cum se constată, tezele 

„războiului preventiv” şi ale 

„exportului de democraţie pe cale 

militară”, teze de inspiraţie americană, 

sunt preluate, cu fidelitate, de doctrina 

noului consiliu european. El recomandă 

ca statele Uniunii Europene să 

coopereze mai eficient în cadrul unor 

organizaţii internaţionale precum ONU, 

MPs, intellectuals, etc. Even though 

European only by origin, we find out 

that a member and paymaster of this 

council is also George Söros. At the 

same time he is a member of the 

American Council on Foreign 

Relations, as well as of other similar 

organizations, which is unlikely to be a 

simple coincidence. 

The members of the Council 

declared that they wanted to make the 

European Union assume „global 

responsibilities”. As one may see, their 

main preoccupation is not internal 

Europe, but the external one, which 

shows that the purpose for the 

organization in such a structure is 

oriented towards a global policy.  

Indeed, as one may see in „The 

Declaration of Principles” there are 

issues of interest for the entire 

humanity, such as climatic changes, 

poverty, nuclear proliferation, violent 

extremism, terrorism, etc., but these 

aspects are not tackled from a pacifist 

point of view, which alludes pretty 

clearly to the fact that the real purpose 

is to justify the expansionist policy. 

The fact that from the point of view of 

the members of the Council, the 

„European values” could also be 

promoted by making use of „the 

military force” or, to put it in other 

words, „the European power serves the 

European values”, shows us from the 

beginning „the good intentions” of this 

institution, not yet clearly defined from 

a legal point of view. As one may see, 

the theses of the „preventive war” and 

„the military export of democracy”, 

which come from the American 

culture, are faithfully taken over by the 

doctrine of the new European council. 

According to it, the states of the 

European Union should cooperate more 

efficiently within certain international 

organizations, such as UNO, World 
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Banca Mondială sau Fondul Monetar 

Internaţional, cu scopul de a creşte 

„puterea colectivă a UE”. În afară de 

faptul că expresia „putere colectivă” 

este destul de stranie, mai constatăm că 

sunt nominalizate, ca oportunităţi de 

cooperare internaţională, două 

organisme aflate la dispoziţia „elitei 

financiare mondiale”. În aceste condiţii 

cred că nu mai există niciun fel de 

îndoială cu privire la cine şi în ce scop 

a mai fost înfiinţată o organizaţie 

ocultă. 

Ne gândim că printre „valorile 

europene”, atât de des invocate, ar fi şi 

cele ce ţin de democraţie şi statul de 

drept. Ori dacă acest consiliu urmăreşte 

să promoveze în lume asemenea 

„valori”, de care Europa însăşi este în 

criză, după cum s-a arătat mai sus, apoi 

altă cale, decât forţa militară, nu există, 

ceea ce, mai pe înţelesul tuturor, nu 

înseamnă altceva decât imperialism 

travestit în haină democratică. S-ar 

părea că întreaga construcţie a Uniunii 

Europene are iz de imperialism şi 

această realitate cu greu mai poate fi 

mascată.  

 
Concluzii 

 

Planuri diabolice cu privire la 

viitorul omenirii s-au mai făcut în 

decursul timpului, ele eşuând, de 

fiecare dată, însă cu consecinţe 

dramatice pentru fiinţa umană. Ca şi în 

celelalte experienţe nefaste, aceste 

planuri sunt consecinţa nemijlocită a 

acumulării de către unii semeni de-ai 

noştri de prea multă avere şi putere, 

proces care se conjugă, nefiresc de 

straniu, cu nepăsarea maselor, deşi 

semnalele de avertizare sunt din ce în 

ce mai incisive şi mai argumentate. Iată 

de ce popoarele bătrânului continent, 

având în vedere tragediile prin care au 

trecut în decursul istoriei, unele chiar 

Bank, International Monetary Fund, 

with the purpose of raising the 

„collective power of EU”. Apart from 

the fact that the expression „collective 

power” is rather strange, one cannot 

help but notice that among the 

opportunities of international 

cooperation, two institutions mentioned 

are in fact serving „the world financial 

elite”. Given these circumstances, I 

believe there is no doubt on who and 

why another occult institution was 

founded. 

We believe that among the rather 

often invoked „European values” one 

should also find the ones referring to 

democracy and state of law. Still, if this 

council intends to promote in the world 

such „values”, of which Europe itself is 

in a crisis, as it has been shown above, 

then there is no other way than the 

military one, which in other words, 

means nothing else but imperialism 

under the face of democracy. It seems 

that the entire construction of the 

European Union has a scent of 

imperialism and this reality is 

becoming harder and harder to conceal 

any more. 

 

Conclusions 

 

Diabolic plans regarding the future 

of mankind have been made before and 

every time they failed, having however 

dramatic consequences for humans. As 

in the case of other fatal experiences, 

these plans are the direct consequence 

of the fact that certain fellow creatures 

have gained and gathered too much 

wealth and power, a process which 

strangely goes hand in hand with the 

indifference of masses, even though the 

warnings are more and more incisive 

and contended. This is why the nations 

of the Old Continent, still considering 

the tragedies from their history, should 
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destul de recente, n-ar trebui să se mai 

lase ademenite cu perspectivele unei 

Europe „în folosul tuturor şi a fiecăruia 

în parte”. Aşa ceva este o utopie şi nu 

cred că pentru ea s-ar merita sacrificată 

suveranitatea. Suveranitatea este 

valoarea supremă de care se poate 

bucura un popor, este expresia cea mai 

înaltă a libertăţii sale. Ea nu este un dat, 

ci rezultatul unor mari sacrificii pe care  

fiecare popor a trebuit să le facă în 

evoluţia sa pentru a-şi dobândi 

independenţa. De aceea, a lua în 

discuţie suveranitatea ca obiect de 

negociere, credem este cel mai grav act 

de blasfemie la adresa acelui popor.  
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Abstract: Nivelul actual de protecție a 

drepturilor omului, este rezultatul unei 

lungi istorii, care a trecut prin mai multe 

etape, din cele mai vechi timpuri până în 

zilele noastre. A fost stabilit că istoria 

drepturilor omului merge împreună cu 

istoria omenirii, că etapele sale au fost 

marcate de dezvoltarea gândirii filosofice 

și morale, de circumstanțele sociale, 

politice și istorice, că drepturile care au 

circulat de-a lungul timpului au fost 

articulate în jurul ideilor pe care societatea 

le-a utilizat pentru a stabili care ar fi 

sursele materiale și instrumentele prin care 

au fost puse în practică, precum şi care ar 

fi sursele oficiale. 
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Introducere 

 

O abordare ştiinţifică a momentului 

apariţiei drepturilor omului trebuie să 

plece de la două premise: una de la 

constatarea sociabilităţii naturale a fiinţei 

umane, alta de la constatarea că puterea 

e inerentă oricărei formaţiuni sociale, 
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Abstract: Level of protection of human 

rights achieved today is the result of a 

long history that has gone through 

several stages, from the earliest times to 

the present days. It was stated that human 

rights history goes along with the history 

of humanity, that its steps were marked by 

the development of philosophical and 

moral thought, by social, political and 

historical circumstances, that the rights 

that circulated throughout time have been 

articulated around the ideas that society 

used to set them, which would be the 

material sources, and the instruments 

through which they were put into 

practice, which would be the formal 

sources. 

 

 Keywords: fundamental rights, legal 

instruments, public order, law 

enforcement, civil rights, principles of 

freedom and equality, UN organizations. 

 

Introduction 

 

A scientific approach of the 

moment the human rights occurred 

must start from two premises: one to 

declare the natural human sociability, 

another from the fact that power is 

inherent in any social organization, 

regardless of the type of organization 
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Moroianu Zlătescu, Radu C. 

Demetrescu, p. 5]. 

O datare a celor mai vechi urme nu e 

posibilă, descifrarea lor trebuie căutată 

în concepţia despre lume a oamenilor, 

în relaţia putere-om, în relaţia om-

divinitate. Din amândouă au izvorât 

comandamentele morale, adică acele 

atitudini umane care definesc buna sau 

reaua conduită, care prescriu reguli de 

comportament cărora oamenii trebuie să 

li se supună, să li se conformeze în 

raporturile lor reciproce. 

Convingerea oamenilor că, în 

calitatea lor de oameni, li se cuvin 

anumite drepturi, apare încă din 

timpurile străvechi şi parcurge întreaga 

istorie a gândirii sociale. Ideea că fiinţă 

umană posedă prin natura sa anumite 

drepturi, s-a ivit în mintea oamenilor, 

după cum se ştie, încă din timpuri 

străvechi, şi a fost redată în cuvinte 

strălucite, graţie filozofiei stoice şi 

jurisprudenţei, în toate epocile 

următoare, uneori inspirându-se din 

dogmele religiei creştine, alteori numai 

din lumina raţiunii. 

Încă din antichitate şi-au făcut loc 

unele idei privind o relativă „legalitate 

naturală” a oamenilor, fără ca ea să fie 

transpusă pe plan economic şi juridic. 

Întâlnim asemenea preocupări în 

Grecia Antică la Hesiod, în lucrarea 

„Munci şi Zile”, în preocupările 

marelui jurist şi legiuitor Olan (594 

î.Hr.). 

Generalizarea gândirii din Grecia 

Antică s-a materializat de fapt în 

lucrările lui Aristotel „Etica” şi 

„Politica”. Astfel, în „Politica”, acesta 

justificând sclavia, combătea pe cei 

care considerau „că este contra naturii 

a stăpâni sclavii, căci numai prin lege 

devine cineva sclav ori liber. El 

aprecia că orânduirea aceasta nu se 

întemeiază pe dreptate, ci pe violenţă” 

[Ion Suceavă, 1991, p. 18-19]. 

[Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. 

Demetrescu, p. 5]. 

One of the earliest dating is not 

possible; in order to make it clear one 

should look into how people view the 

world, in the relation between power 

and man and between man and 

divinity. From both these directions 

have sprang the moral commands, i.e. 

those human attitudes that define 

good or bad conduct, that prescribe 

rules of conduct that people must 

obey and comply with in their mutual 

relations. 

Convincing people that as human 

beings they are entitled to certain 

rights, appears since ancient times and 

through the history of social thought. 

The idea that human beings possess 

by nature, certain rights came very 

early and was expresses by stoic 

philosophical concepts and 

jurisprudence, sometimes taking 

elements from the orthodox religion 

or from the rationale. 

Since antiquity there have been 

ideas about the relative "natural 

legality" of people without being 

economically and legally 

implemented. Such concerns are to be 

encountered in ancient Greece to 

Hesiod, in "Works and Days", at the 

great jurist and legislator concerns 

Olan (594 BC). 

Generalization of thought in 

ancient Greece actually materialized 

in the works of Aristotle "Ethics" and 

"Politics". Thus, in "Politics", 

justifying slavery, he fought with 

those who stated “it is against nature 

to possess slaves, because only by law 

one becomes a slave or free. He 

estimated that this order is not based 

on justice but on violence” [Ion 

Suceavă, 1991, p. 18-19]. 

The conclusion that comes out of 

the humanistic ideas of the 
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Concluzia care se desprinde din 

ideile umaniste ale filozofilor din 

antichitatea greacă, ebraică, romană 

etc., este aceea că ele să refereau, cu 

precădere, la egalitatea şi libertatea 

oamenilor liberi, nu şi ale sclavilor. 

A fost elaborată noţiunea unui drept 

natural, conform căruia legile elaborate 

de om sunt replici imperfecte ale unui 

Drept etern aplicabil cosmosului şi 

ansamblului, iar legea laică nu are 

valoare decât dacă corespunde legii 

universale. 

Un moment deosebit de important îl 

constituie apariţia lucrării lui Thomas 

Hobbes „Apărarea puterii şi regelui” 

care afirma că, în esenţă, oamenii sunt 

egali în ceea ce priveşte facultăţile 

fizice şi spirituale şi că această egalitate 

trebuie să fie recunoscută; în acest fel 

el prefaţa cele două principale teorii ale 

dreptului omului din epocă, şi anume, 

teoria dreptului natural şi cea a 

contractului social. 

Ideile transpuse în Anglia, pe plan 

juridic, în „Petiţia drepturilor” şi „Bill-

ul drepturilor” (1689), prin care se 

susţinea în principal „supremaţia 

Parlamentului, dreptul la alegeri 

libere, libertatea cuvântului, 

interzicerea pedepselor cu cruzime” 

[Raluca Miga-Beşteliu, 2008]. 

Primul gânditor care a afirmat că 

lumea este supusă unor legi obiective a 

fost Montesqieu. În lucrarea sa „Despre 

spiritul legilor”, el aprecia că „legile, în 

înţelesul lor cel mai larg, sunt 

raporturi necesare care derivă din 

natura lucrurilor”. Filozoful francez 

definea libertatea ca fiind „dreptul de a 

face tot ce îngăduie legile”, subliniind 

că, dacă un cetăţean ar putea să facă 

ceea ce legile interzic, el nu ar mai avea 

libertatea pentru că şi ceilalţi ar putea 

să facă la fel [Ion Suceavă, 1997, p. 

26]. 

Teoria contractului social a atins 

philosophers in ancient Greece, 

Hebrew, Roman and so on, is that 

they mostly related to equality and 

freedom of free men and not slaves. 

It was developed the notion of 

natural law, according to which 

human laws are imperfect replicas of 

an eternal and applicable Law and the 

whole cosmos and secular law has no 

value unless it corresponds to 

universal law. 

A very important point is the 

appearance of the work of Thomas 

Hobbes “A defense of power and the 

King" which said that, in essence, 

people are equal in terms of physical 

and spiritual faculties and this 

equality must be recognized; thus he 

is announcing the two main theories 

of the time, the theory of natural law 

and the theory of social contract. 

The ideas implemented in England 

on legal plan in "Petition of Rights" 

and "Bill of Rights" (1689), which 

claimed essentialy "the supremacy of 

Parliament, the right to free elections, 

freedom of speech, the prohibition of 

cruel punishments” [Raluca Miga-

Beşteliu, 2008]. 

The first thinker that stated that 

world is subjected to objective laws 

was Montesqieu. In his work „The 

spirit of the laws”, he wrote that 

“laws, in the broadest sense, are 

necessary relations that come out of 

the nature of things”. The French 

philosopher defined liberty as the 

“right to do what the laws allow you”, 

underlining the fact that if a citizen 

could do what the laws prohibit he 

would not have the freedom for the 

others to do the same [Ion Suceavă, 

1997, p. 26]. 

The theory of social contract 

reached a final point with the French 

phylosopher Jean Jacques Rousseau 

who wrote in his work „Social 
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apogeul prin marele filozof francez 

Jean Jacques Rousseau care, în lucrarea 

sa „Contractul social”, susţinea că omul 

s-a născut liber, dar pretutindeni este în 

lanţuri. Prin acest contract social omul 

pierde libertatea sa naturală şi dreptul 

nelimitat de a-şi însuşi tot ceea ce îl 

tentează, câştigând în schimb libertatea 

civilă şi proprietatea a ceea ce posedă 

[Victor Duculescu, 2008, p. 12]. 

Prima consacrare a drepturilor 

omului a fost într-un document oficial 

apărut în America, în focul războiului 

de independenţă dus de coloniile 

engleze împotriva coroanei. Astfel, la 

12 iunie 1776, în statul Virginia a fost 

adoptată „Declaraţia drepturilor”, în 

care se afirmă că „toţi oamenii sunt de 

la natură, în mod egal liberi şi 

independenţi şi au anumite drepturi 

inerente naturii lor…,  adică şi dreptul 

la viaţă şi libertate, precum şi mijlocul 

de a dobândi şi conserva proprietatea”. 

În acelaşi an, la 14 iulie, la 

Philadelphia, se adopta „Declaraţia de 

independenţă a S.U.A.”, care în cel de-

al doilea alineat prevedea că „toţi 

oamenii se nasc egali, cu anumite 

drepturi inalienabile, printre care 

viaţa, libertatea şi căutarea fericirii. În 

vederea asigurării acestor drepturi, 

oamenii constituie guverne care îşi 

dobândesc puterea legală prin 

consimţământul celor guvernaţi” 

[Dumitra Popescu, Adrian Năstase, 

Florian Coman, 1994, p. 87]. 

Documentul juridic care a consacrat, 

în maniera cea mai completă, conceptul 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

a fost „Declaraţia drepturilor omului şi 

ale cetăţeanului”, din 26 august 1789, 

adoptată în perioada revoluţiei 

franceze. Titulatura acestei declaraţii a 

fost elaborată de prima comisie, special 

desemnată de Adunarea Constituantă a 

Revoluţiei Franceze, şi în ea se reflectă 

„în mod clar viziunea dualistă conturată 

Contract” that man was born free but 

everywhere he is in chains. With this 

contract he loses the natural freedom 

and the unlimited right to own 

everything he is appealing to him but 

gains the civil freedom and the 

ownership [Victor Duculescu, 2008, 

p. 12]. 

The first consecration of human 

rights was in an official document 

published in America during the war 

of independence of the British against 

the crown colonies. Thus, on June 12, 

1776, in Virginia it was adopted "The 

Bill of Rights" which states "all men 

are by nature equally free and 

independent and have certain 

inherent rights … the right to life and 

freedom and the means to acquire and 

preserve property". In the same year, 

on July 14, in Philadelphia, 

"Declaration of Independence of the 

United States" is adopted, which in 

the second paragraph provides that 

“all men are created equal, with 

certain inalienable rights, among 

them life, freedom and the pursuit 

happiness. To ensure these rights, 

people set up governments which 

acquire legal power through consent 

of the governed” [Dumitra Popescu, 

Adrian Năstase, Florian Coman, 

1994, p. 87]. 

The most complete legal document 

that stipulates the concept 

"Declaration of the Rights of Man and 

Citizen" of 26 august 1789, adopted 

during the French Revolution. The 

title of this declaration was drafted by 

the first special commission appointed 

by the Constituent Assembly of the 

French Revolution and it reflects 

"clearly outlined dualistic vision 

among ideologues enlightened, 

inspired from the theory of natural 

law / human rights and social contract 

theory / right of citizens". 
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în rândul ideologilor luminişti, inspirată 

din teoria dreptului natural / dreptul 

omului şi din teoria contractului social / 

dreptul cetăţeanului”.  

Primul articol din declaraţie 

proclamă „…Oamenii se nasc liberi şi 

rămân liberi şi egali în drepturi. 

Deosebirile sociale nu pot fi fondate 

decât pe utilitatea comună”. În 

continuare, sunt enunţate drepturi 

imprescriptibile ca: libertatea, 

proprietatea, siguranţa. Potrivit 

Declaraţiei, „libertatea constă în a 

putea face tot ceea ce nu dăunează 

altora”. Sunt înscrise prevederi exprese 

referitoare la cadrul legal al exercitării 

drepturilor omului, dreptul de a 

participa, direct, sau prin reprezentanţi 

la elaborarea legilor, ca expresie a 

voinţei generale la prezumţia de 

nevinovăţie, libertatea cuvântului şi a 

presei.  

 

1. Contextul filozofic, politic şi 

juridic   

 

Înţelegerea deplinei semnificaţii a 

instituţiei drepturilor omului, 

presupune o cunoaştere a ideilor 

umaniste care au postulat, încă din 

timpurile cele mai vechi, libertatea şi 

egalitatea oamenilor. Perceperea 

sensului exact al instituţiei juridice a 

drepturilor omului implică, aşadar, în 

mod necesar, o înţelegere a 

semnificaţiei filozofice a acestor 

drepturi, indispensabilă desluşirii 

conţinutului moral-politic al oricăror 

reglementări normative în această 

materie. 

O cercetare, chiar sumară, a 

evoluţiei şi semnificaţiilor curenţilor 

gândirii politice, evidenţiază că 

năzuinţa spre libertate a reprezentat o 

trăsătură constantă a întregului proces 

istoric, preocuparea pentru definirea 

poziţiei omului în societate 

The first article of the declaration 

proclaims “... People are born free 

and remain free and equal in rights. 

Social distinctions may be based only 

on common utility”. Below are listed 

imprescriptible rights such as: liberty, 

property, security. According to the 

Declaration, "freedom is to be able to 

do anything that does not harm 

others". Express provisions relating to 

the exercise of legal rights are 

included, for instance the right to 

participate, directly or through 

representatives, in drafting laws as an 

expression of the general will to the 

presumption of innocence, freedom of 

speech and the press. 

 

1. Philosophical, political and 

legal context  

 

Understanding the full meaning of 

human rights institution requires 

knowledge of the humanistic ideas 

postulated since ancient times, human 

freedom and equality. Perception of 

the exact meaning of the legal 

institution of human rights implies 

therefore an understanding of the 

philosophical significance of these 

rights, the understanding of the moral 

and political content of any normative 

regulations in this area. 

A research, even cursory, of the 

evolution and meanings of political 

thought emphasizes that the pursuit of 

freedom has been a constant feature 

of the whole historical process, the 

concern for defining the human 

position in society, manifested 

practically with manifestation of man 

as a thinking human being. 
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manifestându-se, practic, odată cu 

manifestarea sa ca fiinţă gânditoare. 

 

2. Drepturile civile şi politice 

cuprinse în „Declaraţia drepturilor 

omului” 

 

În afara normelor consacrate în 

Carta Naţiunilor Unite şi în actele de 

constituire ale unor instituţii 

specializate din sistemul ONU şi de 

cele cinci instrumente, care generic 

poartă denumirea de „Carta 

internaţională a drepturilor omului”, ce 

reglementează aspectele globale ale 

drepturilor omului, alte circa 50 de 

tratate internaţionale, plus declaraţii şi 

rezoluţii adoptate sub auspiciile 

forumului mondial, acoperă diverse 

domenii particulare ale materiei pe 

toate planurile. 

În planul drepturilor civile şi 

politice, au fost elaborate acte 

normative referitoare la dreptul la 

autodeterminare, la lupta contra 

discriminărilor, prejudecăţilor şi 

intoleranţei, a sclaviei şi muncii forţate, 

la combaterea traficului cu fiinţe 

umane, la protecţia drepturilor omului 

în administraţie şi justiţie, la dreptul la 

o naţionalitate, la libertatea de opinie şi 

exprimare, ş.a. 

Pentru o mai clară înţelegere a 

acestor drepturi, se impun câteva 

precizări preliminare. În primul rând, 

ele au fost enunţate în instrumente cu 

caracter general, precum Carta 

Naţiunilor Unite, Declaraţia Universală 

a Drepturilor Omului, Pactul 

Internaţional referitor la drepturile 

civile şi politice, şi numai unele dintre 

ele şi-au găsit consacrarea în unul sau 

mai multe instrumente de sine 

stătătoare. Cea de-a doua precizare, se 

referă la fiecare dintre categoriile de 

drepturi menţionate. De astfel de 

drepturi politice nu pot beneficia decât 

 

2. Civil and political rights 

enshrined in the “Declaration of 

Human Rights” 
 

Apart from the rules enshrined in 

the UN Charter and in the acts 

constituting the specialized 

institutions of the UN system and the 

five generic tools that are called 

"International Charter of Human 

Rights", which regulates global issues 

of human rights and other around 50 

international treaties, declarations and 

resolutions under the auspices of the 

World Forum, covering various 

specific fields at all levels. 

In terms of civil and political rights 

there have been elaborated legal acts 

concerning the right to self-

determination, the fight against 

discrimination, prejudice and 

intolerance, slavery and forced labour, 

the fight against human trafficking, 

the protection of human rights and 

justice administration, the right to a 

nationality, to freedom of opinion and 

expression, etc. 

For a clearer understanding of 

these rights there are required some 

preliminary explanations. First, they 

were stated in general instruments 

such as the UN Charter, the Universal 

Declaration of Human Rights, the 

International Covenant on Civil and 

Political Rights and some of them 

found their consecration in one or 

more independent instruments. The 

second observation relates to each of 

the rights listed. Of such political 

rights can benefit the citizens of a 

state, not aliens. This statement is 

found in Article 21 of the Universal 

Declaration of Human Rights which 

states that an individual can enjoy 

political rights only in his own 

"country", i.e. in the country of 
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cetăţenii unui stat, nu şi străinii. 

Această precizare o găsim în art. 21 din 

Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, care dispune că individul nu se 

poate  bucura de drepturi politice decât 

în „ţara sa”, adică în ţara al cărui 

cetăţean este. Ideea este mai precis 

formulată în art. 25 din Pactul 

Internaţional referitor la drepturile 

civile şi politice, care începe cu 

următoarele cuvinte …„Orice 

cetăţean…”. 

Rezervarea drepturilor politice 

exclusiv cetăţenilor, îşi are motivaţia în 

faptul că ele ţin de exercitarea 

suveranităţii. În mod concret, este 

vorba de dreptul şi disponibilitatea 

oricărui cetăţean, de a lua parte la 

conducerea afacerilor publice, fie 

direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi, 

de a vota şi de a fi ales şi de a accede, 

în condiţii generale de egalitate, la 

funcţiile publice ale ţării sale. 

Problemele care s-au urmărit a fi 

reglementate prin instrumente 

internaţionale [Ion Diaconu, 2007, p. 

98] de sine stătătoare, vizează crearea 

în cadrul fiecărui stat, a condiţiilor 

echitabile de exercitare a drepturilor 

politice, în special în ceea ce priveşte 

eliminarea oricărei forme de 

discriminare. Dispoziţii speciale în 

acest sens vom găsi în Convenţia 

asupra drepturilor politice ale femeii, 

din 20 decembrie 1952, (Convenţia este 

dominată de ideea egalităţii dintre 

bărbaţi şi femei, care este enunţată 

„expressis verbis” în primele trei 

articole. Articolul prim dispune: 

„Femeile vor avea, în condiţii de 

egalitate cu bărbaţii, dreptul la vot la 

toate alegerile, fără nici o 

discriminare”), în Declaraţia Naţiunilor 

Unite asupra eliminării tuturor formelor 

de discriminare rasială, din 20 

noiembrie 1963, şi în Convenţia 

Internaţională asupra eliminării tuturor 

nationality. The point is more 

precisely formulated in article 25 of 

the International Covenant on Civil 

and Political Rights, which begins 

with the words ..."Every citizen ...". 

Having political rights exclusively 

for citizens has its motivation in the 

fact that they relate to the exercise of 

sovereignty. Specifically it is the right 

of every citizen and willingness to 

take part in the conduct of public 

affairs, directly or through freely 

chosen representatives, to vote and to 

be elected and to have access to 

public service of his country. 

The problems that have to be 

covered by independent international 

instruments [Ion Diaconu, 2007, p. 

98] aimed at creating within each 

state, the requirements for the 

exercise of political rights in 

particular, the elimination of all forms 

of discrimination. Special provisions 

in this respect we find in the 

Convention on the Political Rights of 

Women of 20 December 1952 (the 

Convention is dominated by the idea 

of equality between men and women, 

which is stated "expressis verbis" in 

the first three articles. The first article 

stipulates: "Women will have , on 

equal terms with men, the right to 

vote in all elections, without any 

discrimination "), the United Nations 

Declaration on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination of 20 

November 1963 and the International 

Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination of 21 

December 1966. 

On the contrary, from the civil 

rights shall benefit both nationals and 

aliens. From the civil rights that 

represent the core of human rights 

shall benefit also the aliens and from 

other rights they shall have 

differentiate access according to the 
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formelor de discriminare rasială, din 21 

decembrie 1966. 

Dimpotrivă, de drepturi civile vor 

beneficia atât cetăţenii, cât şi străinii. 

De drepturile civile, care alcătuiesc 

„nucleul dur” al drepturilor omului, vor 

beneficia în egală măsură şi străinii, iar 

în alte drepturi străinii vor avea acces 

diferenţiat, în raport de  categoria din 

care fac parte: apatrizi, refugiaţi, 

emigranţi, etc. 

Printre alte drepturi civile la care ne 

referim se numără: 

 dreptul la libertatea şi securitatea 

persoanei; 

 dreptul de a nu fi în temniţă pentru 

singurul motiv că nu este în măsură să 

execute o obligaţie contractuală; 

 dreptul oricărei persoane care se 

află pe teritoriul unui stat, în mod 

legal, de a circula liber şi de a-şi alege 

reşedinţa; 

 dreptul oricărei persoane de a 

părăsi orice ţară, inclusiv propria ţară; 

 dreptul la accesul liber în faţa 

tribunalelor şi a curţilor de justiţie; 

 dreptul la recunoaşterea 

personalităţii juridice; 

 dreptul la neimixtiuni arbitrare 

sau ilegale în viaţa particulară, în 

familie, domiciliu sau corespondenţă; 

 dreptul la întrunire şi asociere 

paşnică; 

 dreptul la o cetăţenie; 

 

3. Instrumente  juridice  privind 

protecţia drepturilor omului în 

contextul dreptului internaţional 

 

Dreptul internaţional contemporan 

stabileşte în sarcina statelor numeroase 

obligaţii, cu privire la respectarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului. 

S-au cristalizat în cadrul dreptului 

internaţional general, o seamă de reguli 

cu caracter de „jus cogeus” care 

category they belong to: refugees, 

migrants, stateless individuals.  

Among other civil rights there are: 

 the right to liberty and security of 

person; 

 the right not to be imprisoned 

merely on the ground that he is 

unable to fulfil a contractual 

obligation; 

 the right of every person who is 

in a state legally to move freely and to 

choose his residence; 

 the right of everyone to leave any 

country, including his own country; 

 the right to free access to the 

courts and courts of justice; 

 the right to recognition of legal 

personality; 

 the arbitrary or unlawful right to 

privacy, family, home or 

correspondence; 

 the right to peaceful assembly 

and association; 

 the right to a nationality; 

 

3. Legal instruments for the 

protection of human rights under 

the international law context  

 

Contemporary international law 

establishes various obligations for 

Member States on respect for human 

rights and fundamental freedoms.  

A number of general international 

law rules that have "jus cogeus" 

character have crystallized, which 

essentially establish an obligation for 

states to work together to promote 

respect for fundamental human rights, 

to ensure the right of people to self-

determination, equality human rights 

and to combat discrimination and 

practices contrary to these obligations. 

The international community is 

concerned now more than ever to 

promote on the widest scale the 

human rights, the creation of a legal 
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instituie, în  esenţă, o obligaţie a 

statelor de a colabora pentru 

promovarea respectului drepturilor 

fundamentale ale omului, de  a asigura 

dreptul popoarelor la autodeterminare, 

egalitatea în drepturi a oamenilor şi 

nediscriminare, precum şi de a combate 

practicile contrare acestor obligaţii. 

Comunitatea internaţională este 

preocupată astăzi, mai mult ca oricând, 

de promovarea cât mai largă a 

drepturilor omului, de crearea unui 

cadru legal cât mai diversificat de 

colaborare internaţională în acest 

domeniu, de realizarea unui sistem cât 

mai complet de apărare, pe diferite căi 

legale, a  drepturilor omului în variate 

domenii, precum şi de asigurarea cât 

mai deplină a  transpunerii în practică a 

acestora, inclusiv prin sancţionarea 

încălcărilor aduse normelor de drept 

existente, indiferent ce formă ar lua ele. 

Există astăzi, mai mult ca oricând, 

convingerea, care tinde a se generaliza 

în toate ţările lumii, că numai prin 

respectarea drepturilor fundamentale 

[Gheorghe Popescu, Viorel Velişcu, 

2008a] ale fiecărei persoane umane, 

marile probleme care ţin de  

contemporaneitate, cum ar fi: 

securitatea, dezvoltarea economică şi 

socială, independenţa naţională, etc., îşi 

pot găsi o temeinică şi durabilă 

rezolvare. 

Interesul umanităţii internaţionale 

faţă de problemele drepturilor omului, 

este probat de proliferarea drepturilor 

recunoscute ale  persoanei (peste 60), 

de numărul mare de instrumente 

juridice internaţionale care le consacră 

(în jur de 100), dar şi de mecanismele 

juridice de protecţie şi de organismele 

care veghează la respectarea lor 

[Nicolae Purdă, Ştefan Ţarcă, Viorel 

Velişcu, Loredana Pîrvu, 2008, p. 154]. 

Principiile consacrate în aceste 

documente au stat la baza tuturor 

framework as diversified of 

international collaboration in this 

field, the development of a system as 

complete as possible of legal defense 

in different ways of the human rights 

in various fields and ensure 

implementing them, including 

infringements to the existing rules of 

law. 

Today more than ever people are 

convinced that tends that only by 

obeying the fundamental rights 

[Gheorghe Popescu, Viorel Velişcu, 

2008a] of every human being the 

major contemporary problems: 

security, economic and social 

development, national independence, 

etc., can find a sound and sustainable 

solutions. 

Human interest towards 

international human rights issues is 

evidenced by the proliferation of 

recognized rights of the person (over 

60), the large number of international 

legal instruments embodied (around 

100), but also legal protection 

mechanisms and bodies to ensure 

compliance [Nicolae Purdă, Ştefan 

Ţarcă, Viorel Velişcu, Loredana 

Pîrvu, 2008, p. 154]. 

Principles enshrined in these 

documents formed the basis of all 

modern states constitutions, which 

necessarily include a chapter on the 

rights and freedoms and served as the 

main inspiration in developing 

international legal instruments. 

Systematic cooperation between 

countries to promote human rights as 

a whole emerged after the Second 

World War, as a consequence of 

meeting forces in the fight for 

democracy and social progress as a 

reaction against violations of these 

rights by fascist regimes that started 

the war. 

It was found on this occasion that 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

251 

constituţiilor statelor moderne, care 

cuprind, în mod obligatoriu, şi un 

capitol referitor la drepturile şi 

libertăţile cetăţeneşti şi au servit drept 

principale surse de inspiraţie în 

elaborarea instrumentelor juridice 

internaţionale în materie. 

Colaborarea sistematică dintre state, 

pentru promovarea drepturilor omului 

în ansamblul lor, a apărut după cel de-

al doilea război mondial, ca o 

consecinţă a întâlnirii forţelor în lupta 

pentru democraţie şi progres social, şi 

ca o reacţie împotriva încălcării acestor 

drepturi de către regimurile de tip 

fascist care au dezlănţuit războiul. 

S-a constatat cu acest prilej, că 

nesocotirea flagrantă a drepturilor 

omului pune în primejdie pacea şi 

securitatea lumii întregi, şi impune 

organizarea unei colaborări 

internaţionale în vederea protecţiei 

drepturilor omului. 

Din păcate, în ultimii ani, în forurile 

care se ocupă cu problematica 

drepturilor omului, abordările 

diferitelor aspecte au îmbrăcat adeseori 

un caracter politic, încercându-se să se 

exploateze asemenea probleme în 

scopuri unilaterale, fără a se ţine seama 

de realităţile concrete din fiecare zonă 

geografică sau din fiecare ţară. 

Separarea tematicii drepturilor 

omului de considerentele politice, de 

grup sau de moment, şi abordarea lor 

într-o viziune globală, necesită în mod 

obligatoriu legarea lor de alte probleme 

majore cum sunt pacea şi dezvoltarea, 

întrucât drepturile omului sunt legate 

de persoana umană, de viaţa şi 

securitatea sa. 

Pentru România, care după 

Revoluţia din decembrie 1989 şi-a 

manifestat opţiunea ireversibilă pentru 

o societate democratică, fondată pe un 

stat de drept, protecţia şi garantarea 

drepturilor omului constituie unul din 

flagrant disregard for human rights 

endanger world peace and security 

and requires international 

collaboration to protect human rights. 

Unfortunately, in recent years, in 

forums that deal with human rights 

these issues have various approaches, 

often political in nature, trying to 

exploit such problems for unilateral 

purposes, without taking into account 

the specific realities of each 

geographical area in each country. 

Separation of human rights from 

the political considerations and their 

approach requires a global vision, 

tying them to other major issues such 

as peace and development as human 

rights are related to the human beings, 

their life and security. 

For Romania after the 1989 

Revolution which manifested 

irreversible option for a democratic 

society based on the rule of law, 

protecting and guaranteeing human 

rights is one of the cornerstones of the 

new regime. A proof is represented by 

the Constitution approved by 

referendum on December 8, 1991, 

which states and protects all human 

rights considered today as 

fundamental. 

The Romanian Constitution also 

stipulates that the constitutional 

provisions regarding the fundamental 

rights shall be interpreted and 

enforced in accordance with the 

Declaration of human rights and the 

other treaties Romania is part and in 

cases of inconsistencies international 

provisions prevail [Nicolae Purdă, 

Nicoleta Diaconu, 2007, p. 82-87]. 
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pilonii de bază ai noului regim. O 

dovadă o reprezintă şi Constituţia ţării, 

aprobată prin referendumul din 8 

decembrie 1991, în care se 

consemnează şi se ocrotesc sau se 

garantează toate drepturile omului, 

considerate astăzi ca fundamentale 

pentru persoana umană. 

Constituţia României cuprinde, în 

acelaşi timp, şi prevederea că 

dispoziţiile constituţionale privind 

drepturile şi libertăţile cetăţenilor, vor 

fi interpretate şi aplicate în concordanţă 

cu „Declaraţia universală a drepturilor 

omului”, cu pactele şi celelalte tratate 

la care România este parte, iar în caz de 

neconcordanţă cu prioritate 

reglementările internaţionale [Nicolae 

Purdă, Nicoleta Diaconu, 2007, p. 82-

87]. 

 

4. Instrumente juridice de 

protecţie a drepturilor omului 

elaborate în cadrul Organizaţiei 

Naţiunilor Unite 

 

Parte integrantă a dimensiunii social 

umanitare a noii ordini internaţionale, 

drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale omului apar şi îşi pot găsi 

realizarea, numai în legătură cu 

evoluţia condiţiilor sociale. 

 

a) Afirmarea noii viziuni în 

activitatea  O.N.U.  Procedând la o 

evaluare a activităţii O.N.U., se poate 

aprecia că în urma eforturilor susţinute 

depuse de ţările în curs de dezvoltare, 

de toate celelalte ţări interesate în 

progresul economic şi social, O.N.U. se 

îndreaptă tot mai ferm spre aspecte de 

bază ale drepturilor omului: 

recunoaşterea egalităţii în drepturi a 

popoarelor  şi a dreptului de a-şi hotărî 

singure soarta, dreptul la dezvoltarea 

economică şi socială liberă. Cu alte 

cuvinte, drepturile omului pot să existe 

 

4. Legal instruments for 

protection of human rights made by 

the UN 

 

Part of the social dimension of the 

new order of international 

humanitarian law, human rights and 

fundamental freedoms can find 

achievement only in the evolution of 

social conditions. 

 

a) Affirmation of the new vision 

in the work UN. Making an 

assessment of UN activity, we can say 

that after sustained efforts made by 

developing countries, all other 

countries interested in economic and 

social progress, UN is growing more 

strongly to basic aspects of human 

rights: the recognition of equal rights 

of people and their right to decide 

their own fate, the right to free 

economic and social development. In 

other words, human rights can exist 

and find affirmation only to the extent 

that they are recognized and find their 

assertion in the national freedom and 

social conditions. Among the rights of 

people to dispose of themselves and 

human rights there is an organic 

relation, indissoluble, because 

individual freedom can only be 

conceived within the community of 

people and nations that are free. 

Debates at the UN thus revealed that 

only the disappearance of economic 

and social inequalities and the setting 

up of a system of equality for property 

and income creates conditions for the 

masses to be manifested in the sphere 

of social life, to enjoy legally 

guaranteed rights and freedoms. 

However, efforts to recognize and 

respect fundamental human rights 

have therefore a progressive and 

revolutionary character. 
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şi să-şi găsească afirmarea, numai în 

măsura în care se recunosc şi-şi găsesc 

afirmarea în condiţiile de libertate 

naţională şi socială. Între drepturile 

popoarelor de a dispune de ele însele şi 

drepturile omului, există o legătură 

organică, indisolubilă, căci libertatea 

indivizilor poate fi concepută numai în 

cadrul comunităţii unor popoare şi 

naţiuni, care ele însele sunt libere. 

Dezbaterile la O.N.U. au relevat astfel 

că numai lichidarea inegalităţilor 

economice şi sociale de clasă, 

instaurarea unui sistem echitabil de 

proprietate şi de distribuţie a 

veniturilor, creează condiţii pentru ca 

masele să se poată manifesta în sfera 

vieţii sociale, să se bucure de libertăţi şi 

drepturi garantate juridic. Aceste 

eforturi îndreptate spre recunoaşterea şi 

respectarea drepturilor fundamentale 

ale omului au, de aceea, un caracter 

progresist, revoluţionar. 

 

b) Declaraţia universală. Pactele 

drepturilor omului. Drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului 

depind de două condiţii esenţiale: 

nivelul de dezvoltare a forţelor 

materiale de producţie şi caracterul 

societăţi respective. Primul document 

adoptat la O.N.U. care interesează 

drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale omului, este Declaraţia Universală a 

drepturilor omului (l948), elaborat în 

perioada de început a activităţii 

organizaţiei, acest document are un 

caracter evident contradictoriu: pe de o 

parte conţine o serie de progrese faţă de 

ceea ce dreptul internaţional 

înregistrase până atunci, iar pe de altă 

parte neglijează o serie de aspecte, în 

special cele legate de lupta pentru 

eliberare naţională a popoarelor. Astfel, 

Declaraţia Universală a drepturilor 

omului, pe lângă enunţurile  declarative 

cuprinse, de obicei, în constituţiile 

 

b) Universal Declaration. Human 

rights covenants. The rights and 

fundamental freedoms depend on two 

essential conditions: the level of 

development of productive forces and 

materials of nature of the society. The 

first document adopted at UN 

regarding the human rights and 

fundamental freedoms is the 

Universal Declaration of Human 

Rights (l948), developed in the early 

days of the organization's activities, 

which has a contradictory character: 

on the one hand it includes a number 

of improvements related to 

international law, on the other hand it 

neglects a number of issues, 

especially those related to the struggle 

for national freedom. Thus, the 

Universal Declaration of Human 

Rights, in addition to declarative 

statements contained usually in the 

constitutions of bourgeois civil and 

political rights principles, include for 

the first time economic, social and 

cultural rights, recognizing that they 

are integral part of fundamental 

human rights. The establishment of an 

international pact was agreed upon 

with the principles of economic, 

social and cultural rights and the 

principles of the International 

Covenant on Civil and Political 

Rights, which have been adopted by 

the UN General Assembly, in 1966. 

Both pacts entered into force in 1976. 

 

c) The unitary character of 

human rights and fundamental 

freedoms and the importance of the 

adopted documents. In this context, 

an issue of particular importance for 

understanding all human rights and 

fundamental freedoms, which find 

their consecration in the documents 

adopted at the UN, is the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 1. Issue 2/2012 

 

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

254 

statelor burgheze, principiile 

drepturilor civile şi politice, include 

pentru prima oară drepturile 

economice, sociale şi culturale, 

recunoscând că acestea fac parte 

integrantă din drepturile fundamentale 

ale omului. S-a convenit asupra 

realizării unui Pact internaţional cu 

principiile economice, sociale şi 

culturale, precum şi a unui Pact 

internaţional cu principii la drepturile 

civile şi politice, care au şi fost 

adoptate de Adunarea Generală a 

O.N.U., în 1966. Ambele pacte au 

intrat în vigoare în 1976. 

 

c) Caracterul unitar al drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului 

şi importanţa documentelor  adoptate. 

În acest cadru, un aspect de o deosebită 

importanţă pentru înţelegerea 

ansamblului drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, care-şi găsesc 

consacrarea în documentele adoptate în 

cadrul O.N.U., îl constituie 

interdependenţa care există între 

drepturi şi îndatoriri. Între individ şi 

societate există raporturi inseparabile, 

concretizate în drepturi şi obligaţii de o 

parte şi de alta. De altfel,  Declaraţia 

Universală a drepturilor omului (1948), 

odată cu proclamarea drepturilor 

menţionate [Dumitru Mazilu, 2009], 

precizează şi principiul că „orice 

persoană are îndatoriri faţă de 

colectivitate, deoarece numai în cadrul 

acesteia este posibilă dezvoltarea 

liberă şi deplină a personalităţii sale”. 

Prin însăşi natura lor, problemele 

drepturilor omului pot fi soluţionate 

numai de fiecare stat, de fiecare popor. 

Documentele internaţionale adoptate 

până acum au, fără îndoială, importanţa 

lor în promovarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului. 

 

 

interdependence that exists between 

rights and duties. Between the 

individual and society there are 

inseparable relations embodied in 

rights and obligations of each side. 

Moreover, the Universal Declaration 

of Human Rights (1948), with the 

proclamation of the above mentioned 

rights [Dumitru Mazilu, 2009], also 

states that "everyone has duties to the 

community because only in the 

community the free and full 

development of his personality is 

possible". By their very nature, 

human rights issues can only be 

addressed by each state and each 

nation. International documents 

adopted so far have no doubt their 

importance in promoting human 

rights and fundamental freedoms. 

 

5. Human rights in the 

constitutive instruments of 

organizations under the UN system 

 

a) Human rights enshrined in the 

International Labor Organization. 

This is a specialized inter-

governmental organization of the UN 

(since 1946) which was set up on 

April 22, 1919 with the aim to protect 

the dignity of workers. In order to put 

into practice the principles and 

objectives from the Declaration the 

organization carries out the following 

activities: 

 elaborates conventions and 

recommendations related to the 

international labor norms; 

 formulates principles and 

international programs to improve the 

working and living conditions; 

 

b) Human rights in the UN 

Convention for Education, Science 

and Culture (U.N.E.S.C.O.). 

U.N.E.S.C.O. is a specialized inter-
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5. Drepturile omului în actele 

constitutive ale unor instituţii 

specializate din sistemul Naţiunilor 

Unite 

 

a) Drepturile omului în Constituţia 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

(O.I.M.).  Această organizaţie 

interguvernamentală are statut de 

instituţie specializată a Naţiunilor Unite 

(din 1946), a fost înfiinţată la 11 aprilie 

1919, cu scopul de a ocroti demnitatea 

muncitorilor. Pentru transpunerea în 

viaţă a principiilor şi obiectivelor 

enunţate în Declaraţie, Organizaţia 

Internaţională a Muncii desfăşoară 

următoarele activităţi: 

 elaborează convenţii şi 

recomandări care stabilesc normele 

internaţionale ale muncii; 

 formulează principii şi programe 

internaţionale, destinate a îmbunătăţi 

condiţiile de muncă şi de trai; 

 

b) Drepturile omului în Convenţia 

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 

Educaţie, Ştiinţă şi Cultură  

(U.N.E.S.C.O.). U.N.E.S.C.O. 

reprezintă o organizaţie 

interguvernamentală cu statut de 

instituţie specializată, înfiinţată la 4 

noiembrie 1945. Scopul organizaţiei 

[Gheorghe Popescu, Viorel Velişcu, 

2008b] este de a contribui la 

menţinerea păcii şi a securităţii 

internaţionale, prin educaţie, ştiinţă şi 

cultură. Ca şi Constituţia O.I.M., 

Convenţia U.N.E.S.C.O. fundează 

principalele sale obiective pe 

menţinerea păcii şi securităţii 

internaţionale, şi pe respectul universal 

al drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale. 

 

 

 

governmental organization which was 

set up on November 4, 1945. The aim 

of the organization [Gheorghe 

Popescu, Viorel Velişcu, 2008b] is to 

contribute to maintain international 

peace and security through education 

and culture by complying with the 

universal rights and freedoms.  

 

c) Human rights and the World 

Health Organization. This is an 

intergovernmental organization with 

the status of a specialized agency of 

the United Nations, established in 

New York on July 22, 1946. The goal  

is to promote international 

cooperation, to raise people to the 

highest level of health. 

 

d) Human rights in the UN Chart 

of the Organization for Food and 

Agriculture. This is a specialized 

agency of the United Nations, 

established October 16, 1945 with the 

aim to promote international 

cooperation. It has a technical 

character and aims at raising the 

living level of people in the Member 

States. 

 

6. Promoting and safeguarding 

human rights by state institutions 

 

All institutions of the state must 

take part in the universal and effective 

enforcement of all human rights. 

International Covenant on Civil 

and Political Rights provides: "The 

States Parties to the present Covenant 

undertake, in accordance with their 

constitutional processes and with the 

provisions of the present Covenant, to 

take action to enable the adoption of 

legislative measures to translate into 

reality the rights recognized in the 

present Covenant which would not be 

still in force". 
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c) Drepturile omului în Constituţia 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

(O.M.S.). O.M.S. este o organizaţie 

interguvernamentală cu statut de 

instituţie specializată a Naţiunilor 

Unite, înfiinţată la New  York,  la 22 

iulie 1946. Ţelul O.M.S. este 

promovarea cooperării internaţionale, 

în vederea ridicării popoarelor la cel 

mai înalt grad de  sănătate. 

 

d) Drepturile omului în Carta 

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 

Alimentaţie şi Agricultură  (F.A.O.). 

F.A.O. este o instituţie specializată a 

O.N.U.,  înfiinţată în 16 octombrie 

1945, având printre obiectivele sale şi 

pe cel al realizării cooperării 

internaţionale în domeniul drepturilor 

omului. Are caracter preponderent 

tehnic, urmărind ridicarea nivelului de 

trai al popoarelor statelor membre. 

 

6. Promovarea şi garantarea 

drepturilor  omului de către organele 

statale 

 

Toate organele statului trebuie să 

concure la asigurarea respectării 

universale şi efective a tuturor 

drepturilor omului. 

Pactul Internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice dispune: 

„Statele părţi, la prezentul Pact se 

angajează ca, potrivit cu procedura lor 

constituţională şi cu dispoziţiile 

prezentului Pact, să acţioneze spre a da  

posibilitatea adoptării unor măsuri de 

ordin legislativ sau de altă natură, apte 

pentru traducerea în viaţă a drepturilor 

recunoscute în prezentul Pact, care nu 

ar fi încă în vigoare”.  

Drepturile omului implică, de 

asemenea, un sistem politic democratic, 

numai aşa orice persoană îşi poate 

exercita dreptul de a lua parte la 

Human rights also imply a 

democratic political system, the only 

way anyone can exercise the right to 

take part in the public affairs of his 

country, directly or through freely 

chosen representatives. 

Protection of human rights is based 

on the primacy of human rights 

[J.P.Humphrey, 2002]. 

The national system of human 

rights protection requires that one of 

the fundamental principles, the rule 

by which any restriction of 

fundamental rights and freedoms 

cannot be made except on the basis of 

a pre-existing law which must 

emanate from the legislature. 

 

7. Human rights in 

administration and justice 

 

One of the main issues which was 

looked into was related to the 

promotion of human rights in the 

activity of justice and administration. 

The importance of this issue resides in 

the fact that effective compliance of 

the fundamental rights and liberties, 

as they are enshrined in the 

international conventions mostly 

depend on the way these institutions 

carry out their duties and 

competencies in the field [Ştefan 

Ţarcă, Viorel Velişcu, 2010, p. 34].  

 

Conclusions 

 

When we are talking about the 

institution of human rights we have in  

ind a whole range of activities which 

start with the setting up of the legal 

instruments that encomprise the 

inherent rights of the people and the 

mechanisms to protect and guarantee 

them and continues with them being 

included in the domestic legal system 

and the creation of a national 
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conducerea afacerilor publice din ţara 

sa, direct sau prin reprezentanţi liber 

aleşi. 

Protecţia drepturilor omului se 

bazează pe primordialitatea dreptului 

omului [J.P.Humphrey, 2002]. 

Sistemul naţional de protecţie a 

drepturilor omului presupune, ca unul 

din principiile fundamentale, regula 

după care, orice restrângere a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

nu poate fi făcută decât pe baza unei 

legi preexistente, care trebuie să emane 

de la puterea legislativă. 

 

7. Drepturile omului în 

administraţie şi justiţie 

 

Una dintre problemele majore, 

căreia i s-a acordat o atenţie specială, a 

reprezentat-o promovarea drepturilor 

omului în activitatea justiţiei şi 

administraţiei. Importanţa care se 

acordă acestei probleme, decurge din 

faptul că respectarea efectivă a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului, aşa cum sunt ele enunţate 

în Convenţiile Internaţionale, depind, 

în cea mai  mare măsură, de modul în 

care organele de justiţie şi administraţie 

şi-au exercitat funcţiile şi competenţele 

în acest domeniu [Ştefan Ţarcă, Viorel 

Velişcu, 2010, p. 34].  

 

Concluzii 

 

Când se vorbeşte despre instituţia 

drepturilor omului, se are în vedere un 

proces complex de activităţi, ce 

porneşte de la elaborarea de către stat a 

instrumentelor juridice, în care sunt 

menţionate drepturile inerente 

persoanei umane şi mecanismele de 

protecţie şi garantare a lor, şi continuă 

cu adoptarea acestora în sistemul 

legislativ intern şi cu crearea cadrului 

instituţional naţional, care să permită 

institutional framework in order to 

allow the effective enforcement of 

these laws.  
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aplicarea efectivă a acestor legi. 
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